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ACTUALITAT

CONVENI ENTRE EL DAAM I 4 COL·LEGIS RELACIONATS AMB EL MÓN RURAL I
FORESTAL
El passat 30 d'octubre de 2012, es va signar un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i
quatre Col·legis d’Enginyers relacionats amb el sector agrari i forestal.
L’objecte del conveni és la col·laboració per dotar de contingut, revisar i actualitzar
l’apartat anomenat “Suport a la Indústria Agroalimentària” a la web Ruralcat.
(www.ruralcat.net). Aquesta eina es crea per recolzar i fomentar l’activitat industrial
agroalimentària catalana, facilitant informació, assessorant el sector i donant resposta
a les consultes sorgides.

Fotografia pressa durant la signatura.
Van signar el conveni Josep Maria Rofes, degà dels Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya; Ramón Lluís Lletjós, president del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya; Jordi Romà, degà-president del Col·legi i
Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya, i Josep Famadas, degà del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.
Per part del DAAM, actuant en exercici de la seva competència, va firmar elconveni el
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila.

CLASSE A L’ESAB
El passat 12 de desembre, el president del Col·legi, en Ramon Lluís Lletjós, va assistir a l’ESAB
i va donar una classe als alumnes que estan a punt d’acabar el Grau, aproximadament uns 14
nois i noies, per tal d’explicar la nostra professió i donar a conèixer el nostre Col·legi.

2.0
Torna a l’inici

La idea és que aquest tipus de classe/visita s’institucionalitzi i que s’ampliï, ja que la idea
seria fer quelcom similar a la resta d’Escoles de Catalunya.
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ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI. 30 DE MAIG DE 2013

2.0
ACTUALITAT

Us informem que durant el primer semestre d’aquest any 2013 es convocaran eleccions
per renovar part de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits
Agrícoles de Catalunya, tal com marquen els estatuts vigents.
A finals del proper mes de març s’obrirà el procés electoral podent presentar
candidatura tots els col·legiats adscrits al Col·legi que tinguin com a mínim un any de
col·legiació i es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials, llevat que siguin
afectats per una sanció que comporti la suspensió d’activitats col·legials en general o la
limitació d’aquests drets.

Les candidatures podran ser individuals per a cadascuna de les vacants o en equip pels
càrrecs de president, secretari i tresorer. Totes les candidatures hauran d’acreditar el
suport d’almenys 20 col·legiats amb dret a vot.
En breu crearem un apartat específic i un accés directe a la web amb tota la informació
relacionada.

MODIFICACIONS DEL SERVEI DE CONSULTES JURÍDIQUES
S’ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’empresa RIC AUDITORS. A partir de l’1 de
novembre el servei de Consultes Jurídiques es realitzarà amb l’empresa RIC AUDITORS.
Aquest servei de consultes jurídiques es manté de forma gratuïta a tots els col·legiats.
Segons el tipus de consulta es transmetrà al departament corresponent: Assessoria Fiscal,
Comptable o Laboral, i un tècnic responsable us respondrà la vostra consulta.
Com funciona el servei?
- El col·legiat interessat en utilitzar el servei es posarà en contacte enviant un mail amb la
seva consulta o demanant entrevista a:
ricauditors@ricauditors.com
- Els canals de comunicació del Col·legi per a que pugueu fer-nos arribar qualsevol dubte o
incidència amb el servei:
Telèfon: 93.217.97.53
e-mail: collegi@agricoles.org

Torna a l’inici
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PRESENTACIÓ DE L’OFICINA VIRTUAL “SUPORT A L’INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA”
El passat 18 de desembre de 2012 es va fer la presentació d’un nou apartat al portal
d’Internet RuralCat (www.ruralcat.net). La presentació va anar a càrrec de Sr. Domènec
Vila, Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, el Sr. Jaume
Sió, Subdirector General de Transferència i Innovació Agroalimentària ila Sra. Isabel
Gomà, Cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries.
Aquest nou apartat virtual de Suport a la indústria agroalimentària, iniciativa del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de
la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i amb la
col·laboració del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya,
pretén contribuir al foment de l’activitat agroindustrial acostant l’Administració a les
indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

L’espai “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar a l’usuari el
que necessita per a la gestió del dia a dia de l’activitat agroindustrial, donar suport a
temes administratius, normatius i legals, i informar sobre les novetats, les tramitacions i
tots els aspectes relacionats amb l’activitat de l’agroindústria catalana. S’adreça als
industrials, al personal tècnic, als assessors i a altres persones relacionades amb el
sector, amb la qual cosa esdevé un instrument de consulta de tot allò que envolta
aquest tipus d’activitat.
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, juntament amb
altres Col·legis d’Enginyers relacionats amb el sector agrari i forestal, va signar un
conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) per tal de col·laborar en la configuració, la revisió i
actualització del nou apartat virtual.
Properament, els usuaris d’aquest servei tindran disponible un espai a la nostra web, on
podran trobar professionals col·legiats que s’ajustin a les seves necessitats. Un cop
finalitzat el disseny i la construcció d’aquest espai us informarem al respecte.

Torna a l’inici
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CREACIÓ DE COMISSIONS A L’ESTRUCTURA DEL COL·LEGI
Tal i com havia quedat palès en vàries reunions de Junta de Govern, s’havia exposat la
necessitat de crear, dins de l’estructura del nostre Col·legi, comissions específiques
corresponents a les àrees més importants de la vida col·legial.
Va ser a la reunió de Junta de Govern del passat 16 de febrer de 2012, quan es va decidir
crear les citades comissions i alhora decidir quins serien els responsables de cadascuna,
formades per representants de totes les demarcacions.
Un cop designats tots els responsables, la composició de les comissions queda formada
de la següent manera:

Us informem que la Comissió Econòmica i la Comissió d’Estatuts, Reglament i Legislació
Col·legial ja han dut a terme les primeres reunions. En els propers dies està previst que
es reuneixin la resta de comissions.

Torna a l’inici
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NOTA SOBRE DOCUMENT DEL MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
(MEC) RELATIU A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS

2.0
ACTUALITAT

A finals de 2012 el MEC va fer públic un document d’intencions sobre l’anunciat
Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, norma que pretén escometre una reforma
estructural del sector dels serveis professionals.
El document del MEC parteix del principi general de llibertat d’accés i exercici, i preveu que
la determinació de les professions titulades (les que requereixen títol universitari per al seu
exercici) i col·legiades (les que, essent titulades, requereixen col·legiar-se obligatòriament)
serà competència exclusiva de l’Estat, quedant únicament marge per a la legislació
autonòmica en el cas de determinar professions regulades que nos siguin titulades. Parteix
també del principi d’eficàcia en tot l’Estat, de manera que l’accés a una professió complint
els requisits establerts per una Comunitat Autònoma atorgarà habilitació per a exercir
aquesta activitat en tot el territori espanyol, siguin quins siguin els requisits que altres
Comunitats exigeixin.
En l’àmbit específic de l’Enginyeria, el document preveu la supressió de restriccions
horitzontals per especialitat segons les professions existents, de tal manera que hi haurà una
reserva d’activitat única per a l’Enginyeria en el seu conjunt i un altre per a tota l’Enginyeria
Tècnica. Tan sols excepcionalment es mantindran reserves d’activitat específiques a favor
d’una o vàries professions, les quals seran determinades per un grup de treball representatiu
del sector. Un altre grup de treball analitzarà l’establiment d’una passarel·la vertical
fonamentada en coneixements i/o experiència, amb la finalitat de que els Enginyers Tècnics
accedeixin a certes atribucions professionals avui reservades als Enginyers. Amb les
propostes d’ambdós s’elaborarà més endavant un segon projecte de Llei.
També en l’àmbit tècnic, es preveu la supressió de la reserva d’activitat exclusiva a favor dels
arquitectes per a la projecció i direcció d’obra d’edificis residencials, culturals, docents i
religiosos.
En quant a la dimensió institucional, el document advoca per limitar la col·legiació
obligatòria a les professions tècniques a l’activitat de signatura de projectes, essent
voluntàries la resta de Col·legis, sempre que els seus membres no tinguin aquesta activitat
dins del seu elenc d’atribucions professionals. En quant a l’estructura i organització col·legial,
es planteja una adaptació de la planta territorial col·legial al marc autonòmic, així com un
altre sèrie de mesures modernitzadores (marc bàsic d’infraccions, òrgans sancionadors
imparcials i desvinculats dels càrrecs col·legials electes, vot ponderat dels Col·legis als
Consells Generals, incompatibilitat de càrrecs i transparència al règim econòmic, entre les
principals).
Aquest document encara no determina la posició oficial del Govern espanyol al respecte de
la futura Llei de Serveis Professionals, ja que encara no ha sigut aprovat com Avantprojecte
de Llei, essent únicament un avanç d’intencions. D’assumir-se com a tal, serà aprovat en
Consell de Ministres i previs els informes preceptius, remès a les Corts Generals per a la seva
tramitació com a Projecte de Llei.
Des dels àmbits de representació institucional de l’Enginyeria Tècnica es treballa davant el
Govern d’Espanya per a defendre els postulats del sector respecte a aquesta anunciada Llei.

Torna a l’inici
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PREMI FOTOGRÀFIC CALENDARI

2.0

La Junta de Govern de la Demarcació de Barcelona, ha dictaminat que el guanyador del
Premi de Fotografia corresponent a aquest any 2012 és:
JOSE ANTONIO PONCE GÓMEZ, col·legiat i autor de la fotografia que porta com a títol:
CONCILIACIÓ. MONTSENY

ACTUALITAT

Conciliació. Montseny
Tal i com s’exposa en les bases, la fotografia guanyadora ha il·lustrat el calendari de
sobretaula de l’any 2013 que ja s’està repartint entre els col·legiats, i el lliurament del
premi es farà en l’àmbit de la Festivitat de Sant Isidre de la Demarcació de Barcelona de
l’any 2013.
Ffffffffffffff
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NOU CARNET COL·LEGIAL
Ja tenim disponibles pràcticament la totalitat dels carnets col·legials, excepte els carnets
amb xip que arribaran en els propers dies, i les targetes amb funcions financeres, ja que les
envia directament Caixa d’Enginyers als col·legiats.
En breu es faran els enviaments a tots els col·legiats. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb la vostra demarcació.

Torna a l’inici
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JORNADA “EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC I HÍDRIC ALS REGADIUS DE
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
El passat 29 de novembre de 2012, va tenir lloc la jornada Eficiència i Estalvi Energètic i
Hídric als Regadius de Tarragona i Terres de l’Ebre, organitzada pel DAAM i l’ICAEN, amb
la col·laboració del nostre Col·legi.

ACTIVITATS

La inauguració va anar a càrrec del Director dels Serveis Territorials del DAAM, el Director
General de Desenvolupament Rural del DAAM i la Directora de l’ICAEN. Va ser una
jornada amb molta participació, van assistir prop d’unes 50 persones.

Imatge de la Jornada a Amposta
Des del Col·legi estem elaborant juntament amb l’ICAEN, la Guia de Bones Pràctiques per
a l’Estalvi i Eficiència Energètica a les Comunitats de Regants.

JORNADA “ESTRATÈGIES NO CONVENCIONALS EN SANITAT VEGETAL”
La demarcació de Lleida va realitzar el passat 22 de novembre la Jornada “Estratègies no
Convencionals en Sanitat Vegetal” que es va fer a la Sala d’Actes de Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Un cop més, el tema va suscitar un gran interès
per part del col·lectiu professional , tant propi del col·legi com del sector en general. La
jornada ha reunit vora de dos-cents assistents entre els que es comptava professionals
d’altres comunitats, mostra del ressò que va adquirint la jornada amb el decurs d’aquest 4
anys de trajectòria.
Per a més informació i per accedir a les ponències cliqueu aquí.

Unes 200 persones van assistir a l’acte

Torna a l’inici
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TAULA RODONA AMB REPRESENTANTS DE LES DIFERENTS FORMACIONS
POLÍTIQUES
El passat dia 12 de novembre de 2012, va tenir lloc a la seu de Barcelona del Col·legi,
una Taula Rodona amb representants de les diferents formacions polítiques que es
presentaven a les eleccions del 25N.
En primer lloc, cada representant va fer una exposició dels temes agraris inclosos al
programa electoral de la seva formació de cara a les proppassades eleccions del 25N.

ACTIVITATS

En segon lloc es va encetar un debat entre els representants de cada formació arrel
dels temes exposats anteriorment.
Per últim es va obrir un torn de preguntes als assistents, amb una gran participació.
El moderador de la Taula Rodona va ser en Ramon Lluís Lletjós, president del Col·legi.

Va haver-hi una gran participació durant l’acte
L’acte es va poder seguir via Twitter a través del hashtag #agricoles25N. Des del Col·legi
es van realitzar al llarg de l’acte més de 50 twits, els quals van tenir bastant seguiment i
quasi una vintena d’interaccions per part d’altres usuaris.
Posteriorment vàrem penjar al nostre canal de Youtube, els vídeos amb les
intervencions de tots els representants. Cliqueu aquí per accedir.
Ffffffffffffff
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CELEBRACIÓ DE SANT GALDERIC
El passat 21 d'octubre, va tenir lloc la tradicional celebració de Sant Galderic. Aquest any va
ser la demarcació de Tarragona la que va organitzar la celebració d'aquesta diada.
En primer lloc es va realitzar una visita al Castell-Monestir d’Escornalbou, al municipi de
Riudecanyes (Baix Camp), i posteriorment es va dinar al Restaurant Reiet del Camp, de
Vilanova d’Escornalbou.

c

La vetllada es va desenvolupar en un ambient agradable i distès, t
tot i que degut als forts vents que hi havia aquell dia, van haver-hi
col·legiats que finalment no van poder assistir.
Per veure el vídeo que hem realitzat amb les imatges de la j
ornada, podeu fer-ho accedint al canal de Youtube del
COETAPAC (cliqueu aquí per veure el vídeo).

Torna a l’inici

Assistents a Sant Galderic
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PROPERES ACTIVITATS
JORNADA DE BENVINGUDA PER ALS NOUS COL·LEGIATS I CREACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE JOVES COL·LEGIATS
La Junta de Govern de la Demarcació de Barcelona vol donar la benvinguda als nous
col·legiats de l'any 2012 i organitza un acte el proper dimecres 30 de gener a les 19 hores.

ACTIVITATS

Els nous col·legiats podran visitar les nostres instal·lacions (c/ enamorats, 62-64 baixos,
Barcelona), parlar amb la Junta i amb companys que treballen en diversos àmbits i on
s’explicarà el funcionament del Col·legi i l’exercici de la professió.

Imatge d’arxiu de la darrera Jornada de Benvinguda
Dins d’aquest acte es presentarà i es constituirà la comissió de Joves Col·legiats i és per això
que es convida als nous col·legiats, al més joves i als no tan joves, a formar part d’aquesta
nova comissió, sense oblidar evidentment als col·legiats amb una carrera forjada, a qui es
convida col·laborar-hi amb la seva experiència i fer-hi de guies i assessors.

JORNADA “TERRES DE NOVES POSSIBILITATS”
El proper divendres dia 1 de febrer de 2013 a les 16h, organitzem a la nostra seu de
Barcelona, amb la col·laboració de PIMEC, una Jornada per tal de tractar les noves
oportunitats en temes agraris que es troben al continent africà.
La falta de perspectives i la precarietat de les condicions laborals
empenyen a molts dels professionals, sobretot els més joves, a espavilarse
se a l'estranger.

a
l
l
d
Cartell de la Jornada

Durant la jornada s’exposaran les noves oportunitats de negoci en el s
sector de l’agricultura en països amb un gran potencial de d
desenvolupament. Les empreses que actualment tenen la seva producció
agrària en altres territoris busquen oportunitats per invertir en el futur. La
localització de terres amb concessions per a conrear, buscar noves fonts d
de subministrament de matèria prima pels ramaders catalans, reconvertir
l’activitat o ampliar el negoci.
La jornada és gratuïta, però cal confirmar assistència abans del proper 29
de gener de 2013, al telèfon 93.217.97.53, al c/e: collegi@agricoles.org o
a l’event que hem creat al nostre perfil de facebook
Podeu seguir la jornada via Twitter a través del hashtag #agricolesafrica

Torna a l’inici
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AGENDA COETAPAC. Altres activitats destacades.
21 de febrer de 2013. Monogràfic “Canvi de sistema oficial de referència. De
l’ED50 a l’ETRS89”
El COETFC organitza aquest monogràfic que tindrà una durada de 3 hores i el preu
d'inscripció és de 30 € pels col·legiats i de 40 € per la resta d'assistents. Els col·legiats
del COETAPAC també us podeu acollir a la tarifa de 30 €.

ACTIVITATS

Per a realitzar la inscripció s'haurà d'enviar un correu electrònic
a: coetfc@etforestals.org abans del 14 de febrer, indicant el nom, cognoms i el número
de col·legiat (si és el cas) i comprovant de pagament fet al compte corrent del COETFC:
0081 0200 24 0001218930.
Per a més informació i accedir a la invitació, cliqueu aquí.

Ffffffffffffff
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21,22 i 23 de febrer de 2013. Fira de Biomassa Forestal de Catalunya
Durant els propers 21, 22 i 23 de febrer de 2013, tindrà lloc al recinte firal El Sucre de
Vic, la 2a Fira de Biomassa Forestal de Catalunya. Per a aquest esdeveniment s’han
preparat vàries activitats adreçades tant a un públic professional com a la ciutadania en
general per tal de donar a conèixer la biomassa per a usos tèrmics així com
promocionar-ne el seu ús:
-

Jornades tècniques i visites guiades

-

Tallers, demostracions i xerrades divulgatives

-

Match Making Event

Per veure el programa de la jornada cliqueu aquí.

Ffffffffffffff
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FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de la Candelera

Molins de Rei

01/02/13

03/02/13

Fira de la Tòfona del Berguedà

Olvan

01/02/13

03/02/13

Fira del cítric de Xerta

Xerta

Dijous Llarder

Vic

Fira de l’Oli a les Terres de l’Ebre

Jesús (Tortosa)

22/02/13

24/02/13

Fira de la Mel

Crespià

23/02/13

24/02/13

Fòrum Gastronòmic

Girona

24/02/13

26/02/13

02/02/13
03/02/13
Ffffffffffffff
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07/02/13
07/02/13

Podeu trobar més fires a la web de Ruralcat
Per consultar les activitats firals inscrites en el Registre d’activitats firals de Catalunya
d’acord amb la normativa firal vigent cliqueu aquí.

Torna a l’inici
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OFERTES LABORALS QUE PODEU TROBAR ACTUALMENT A LA WEB DEL COL·LEGI
Servei exclusiu pels col·legiats. Recordeu que per accedir a les ofertes heu d’entrar a
la zona restringida, amb el vostre número de col·legiat i contrasenya.
Data oferta: 28/12/2012

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 01/01/2013

Tècnic de qualitat per a granja

Tècnic comercial

Es requereix: - Llicenciat/da veterinària,

Es requereix: Visites comercials analitzant la

experiència mínima d’un any en àmbit de

situació del client i oferint-los solucions de

qualitat de granja. Les funcions a

productes o serveis tècnics, tant a nivell de

desenvolupar serien: -Realitzar controls

distribuïdors, cooperatives i agricultors.

derivats de la APPCC i traçabilitat de fàbrica

Negociació de propostes comercials i tancament

de pinsos. –Control, homologació i seguiment

de vendes. Elaboració de projectes tècnics a

de proveidors. –Control i aplicació MP i PA,

mesura per al client conjuntament amb el

així com la gestió i emmagatzematge de les

departament tècnic i implantació dels mateixos.

mostres de MP i PA. –Seguiment en els

Garantir el seguiment i desenvolupament de la

protocols i controls de les condicions de

cartera de clients. Complir objectius assignats

bioseguretat, centre d’inseminació i fàbrica

per la companyia. Disposició a viatjar.

de pinso.

Perfil: Formació de grau mig o superior en

Perfil: Persona pro activa , responsable,

enginyeria agronòmica. *Coneixements del paquet

dinàmica , treballadora, creativa.

Office a nivell usuari. *Valorable coneixement

S’ofereix: *Feina estable *Incorporació

d’anglès. *Habilitats comunicatives i capacitat

directa per empresa *Treball jornada

d’interlocució a diferents nivells

complerta. *Salari brut anual de 15.000 a

S'ofereix: Retribució fixa + variable en funció

18.000 €.

de valors aportats així com beneficis socials.
*Vehicle d’empresa.
Data oferta: 07/01/2013
Enginyer Tècnic Agrícola
Data oferta: 07/01/2013
Tècnic comercial autònom
Es requereix: Comercial, tècnic o consultor
autònom. Persona dinàmica interessada en
complementar la seva activitat professional i/o
cartera de productes amb la comercialització d'
estacions agroclimàtiques i d'aparells de mesura
i anàlisi per agricultura. Sectors: agricultura,
horta, vinya i fruiters. Imprescindible estar
introduït i tenir coneixements del sector .
S’ofereix: Comissió per vendes i formació per
part de l'empresa.

Torna a l’inici

Es requereix: Empresa ubicada Empresa
ubicada a la República Dominicana ofereix
vacants a Enginyers Tècnics Agrícoles i
Enginyers Agrònoms per a l'explotació de
grans extensions de terreny. Es requereix: Titulació Enginyeria Tècnica Agrícola -Carnet
de conduir -Disponibilitat a viatjar
-Disponibilitat de canvi de residència -Es
valorarà experiència i vàlua -Confidencialitat
absoluta
S’ofereix: *Allotjament i vehicle. *Sou a
convenir segons experiència i vàlua.
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Data oferta: 14/01/2013
Ajudant de tècnic
Es requereix: Persona amb experiència en la
redacció de projectes, càlculs constructius,
mesuraments topogràfics, i tramitació de la
DUN i/o altres ajudes del sector.
S’ofereix: Possibilitat d'establir col·laboració
amb professional autònom. Sou a convenir.

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 28/01/2013
Comercial d’horticultura ecològica
Es requereix: Formació en el sector d'agricultura
ecològica. Perfil comercial. Coneixements de noves
tecnologies. Es valorarà coneixement de francès
S’ofereix: Salari: 1054€ bruts mensuals més
retribució variable fins un 40%. Participar i
implicar-se en l'inici i posada en marxa d'un
projecte ambiciós en referència a planter ecològic.

Data oferta: 17/01/2013
Assessor tècnic comercial
Es requereix: Experiència de més d'un any en
venda en el món agrícola.
Després d'un Pla d'Integració, que inclourà
una formació tècnica i comercial per assessorà
sobre els seus productes, líders en nutrició
vegetal de nova generació.
La zona de treball és el Campo de Borja a
Saragossa.
S’ofereix: *Contracte indefinit. *Vehicle
d'empresa, forfait. *Remuneració dinàmica
(fix+variable)

Data oferta: 31/07/2012
Tècnic per a cultius extensius a Angola
Es requereix: S’ofereix una plaça d’Enginyer
Tècnic Agrícola en hortofruticultura i
jardineria. El seleccionat actuarà com a
supervisor tècnic d’una brigada mòbil
d’operaris. Es tracta d’un servei de jardineria
que realitza la totalitat d’actuacions (neteja,
entrecava, desherbatge, encoixinat, plantació i
reposició, poda, adobat, esmenes,
manteniments, fitosanitaris, ...) dins l`àmbit de
carrers urbans. Es cerca una persona amb

Data oferta: 06/09/2012
Tècnic comercial
Es requereix: -Enginyer tècnic agrícola o
superior. -Tècnic-Comercial per empresa
Fructícola d'assessorament i serveis.

àmplia experiència pràctica en la gestió
d'equips de personal amb discapacitat física
i/o mental, així com àmplia experiència
pràctica en jardineria. Cal que: Tingui capacitat
de lideratge, sigui comunicativa i resolutiva.
Toleri bé l’estrés i tingui habilitats socials.
Disposi d’un perfil de treball autònom i
responsabilitat Estigui disposat a assumir
treball físic Assumeixi la responsabilitat d’un
telèfon de guàrdia de 24 hores al dia. Es
donarà preferència als sol·licitants que

Data oferta: 20/01/2013
Tècnic en cultius extensius (A l’estranger)
Es requereix: Experiència en direcció

acreditin una discapacitat certificada amb un
grau superior al 33%
S’ofereix: Sou brut anual de 19.000 €.

d'explotacions extensives
S’ofereix: Sou: 35.000 €/any. Allotjament,
assegurança privada, manutenció, 2 viatges
anuals pagats.

Torna a l’inici
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FORMACIÓ
A continuació us detallem alguns dels cursos que actualment tenim a disposició dels
col·legiats a través del propi Col·legi i/o d’entitats amb les quals col·laborem:

Curs “Higiene i seguretat alimentària: Tecnologies i nous plantejaments en
la indústria agroalimentària”

FORMACIÓ

Data inici

Data final

25/02/2013 13/03/2013

Durada

Lloc Impartició

Cost

18 hores

Demarcació de Lleida.

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Cursos online del sector de la construcció
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Obert

Obert

Consultar
web

Online

Consultar
web

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Inspectors d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris ”
Data inici

Data final

04/02/2013 08/02/2013

Durada

Lloc Impartició

Cost

40 hores

ESAB

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Curs “gvSIG aplicat a la gestió de finques”
Data inici

Data final

12/02/2013 21/02/2013

Durada

Lloc Impartició

16 hores

Fointec. Centre
informàtic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

Cost
Consultar
web

tttttttttttt

Curs “Directors i inspectors d’estacions d’inspecció d’equips de tractaments
fitosanitaris”
Data inici

Data final

05/03/2013 20/03/2013

Durada

Lloc Impartició

Cost

40 hores

Parc científic i tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici
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XARXES SOCIALS
Els usuaris que connecten amb els nostres perfils a les xarxes continua en augment. A
continuació us resumim els trets més destacats.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Facebook
A banda del perfil d’usuari, hem creat la pàgina del Col·legi al Facebook, ja que com a
empresa no es pot tenir perfil d’usuari. Al perfil hem passat de 293 “amics” a 324 que
tenim actualment, i a la pàgina en el poc temps de vida que té, hem aconseguit 131
“m’agrades”.
Twitter
Desprès d’algunes jornades retransmeses a través de Twitter, hem passat dels 131
twits de l’anterior edició, als 289 que tenim publicats a dia d’avui. I hem passat de 128
seguidors a 189.
LinkedIn
Tenim 89 contactes.
El grup del COETAPAC continua creixent, som 359 membres.
Youtube
En aquest perfil hi ha hagut bastant moviment en aquest darrer període, ja que es van
penjar tots els vídeos de la Taula Rodona amb els representants dels diferents partits
polítiques que es presentaven a les eleccions del passat 25N i un vídeo amb les fotos de
la celebració de Sant Galderic corresponent a aquest passat any 2012.

ESTADÍSTIQUES WEB DEL DARRER PERÍODE (NOVEMBRE - DESEMBRE)

Torna a l’inici
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CONVENI AMB MAKRO
Recentment el Col·legi ha signat amb Makro, un conveni de col·laboració a través del qual
tots els col·legiats, ja sigueu professionals lliberals o no, podeu obtenir la targeta de client
Makro, per poder anar a comprar als seus centres.
Per a més informació sobre com obtenir el carnet cliqueu aquí.

CONVENIS
CONVENI AMB LANT ADVOCATS (Protecció de dades)
El Col·legi ha signat un conveni amb Lant Advocats, per tal de donar un preu molt reduït per
tots aquells col·legiats de Catalunya interessats en el compliment de la llei LOPD. Aquest
servei inclou l’Inscripció de fitxers en l'Agència de Protecció de Dades, les Clàusules
d'informació per a formularis, contractes, factures i correu electrònic i els Contractes per als
encarregats externs de tractament de dades (gestors, empreses d'informàtica etc…).
Per a més informació cliqueu aquí.

DESCOMPTES PELS COL·LEGIATS
A través de la quota de soci que el Col·legi abona a PIMEC, els col·legiats podeu gaudir
d’avantatges i descomptes amb empreses de diferents àmbits.
Aquestes són algunes de les empreses a les quals podeu obtenir descomptes, cliqueu a
sobre per accedir:

Bbbbbb bbbbb
Lloguer de vehicles

Red social empreses

Bbbbbb bbbbb
Assegurança de crèdit a
l’exportació

Diagnosi gratuita
d’instal·lacions

bbbbb

Descompte en la compra
de vehicles

bbbbb
Descomptes en vols

Pots veure més acords i convenis a la web del Col·legi.

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI NÚM. 16. ANY 2012
A finals del mes de setembre es va publicar la darrera edició de la Revista, a la qual es
recullen articles sobre temes d’actualitat que afecten a la nostra professió com
enginyers tècnics i perits agrícoles i a l’activitat col·legial que han desenvolupat al llarg
del darrer any.

PUBLICACIONS

Aprofitem aquestes linies per agrair la participació de tots els col·laboradors, des dels
que han dedicat el seu temps a escriure un article per a la Revista, fins a les empreses
que han dipositat la seva confiança en nosaltres i han inserit un anunci a la mateixa.
Sense tots ells no seria possible.
També podeu trobar la Revista en format digital a
la nostra web. Cliqueu aquí per accedir.
L’edició impresa de la Revista, sense anunciants
no seria possible, per tant des d’aquí us volem
animar a participar posant un anunci, o si bé
coneixeu a algú que estigui interessat en
anunciar els seus productes/serveis al nostre
sector. Per a més informació sobre les tarifes i
descomptes corresponents a aquest any 2013,
truqueu al Col·legi, al tel. 93.217.97.53 o envieu
un un correu electrònic a: collegi@agricoles.org.

Revista núm. 16. Any 2012

REVISTA AGRICOLAE
La portada situada a la part esquerre correspon al
primer número de Agricolae, la Revista digital del
“Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España”.
En aquesta publicació podeu trobar entrevistes i
articles d’interès relacionats amb el nostre sector. Us
informem que si esteu interessats en escriure un
article per a la revista del Consejo, aquest tipus de
col·laboració està remunerada. Si voleu més
informació al respecte truqueu al Col·legi, al tel.
93.217.97.53 o envieu un correu electrònic a:
collegi@agricoles.org.
Agricolae núm. 1

Torna a l’inici
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L’ENQUESTA

ENQUESTES

En aquest número de l’Info@gricoles us fem arribar una enquesta amb una mica més
de profunditat, per a conèixer la vostra opinió al respecte de diferents aspectes
relacionats amb la vida col·legial.
Us agrairíem que, per tal d’oferir uns serveis mes personalitzats i que més s’ajustin a les
vostres necessitats, hi hagi la màxima participació possible en aquesta enquesta.
Si teniu qualsevol idea o suggeriment sobre algun esdeveniment que us agradaria que
organitzem (curs, jornada, activitat lúdica...) feu-nos-ho saber.
Properament rebreu la mateixa enquesta per correu electrònic, però només cal que
l’ompliu una vegada.
Cliqueu al següent enllaç per accedir a l’enquesta:

ACCEDIR A L’ENQUESTA

RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR
En l’enquesta anterior us preguntàvem sobre si estaríeu interessats en cursar el curs
per a l’accés al Grau, en cas de que ho organitzi l’ESAB.
Donat que és un tema que ha de tenir bastant de quòrum per a que es dugui a terme,
en breu rebreu tots els col·legiats per correu electrònic una enquesta per poder valorar
l’interès real.

Torna a l’inici
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