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JUNTES DE GOVERN DEL COETAPAC

2.0
ACTUALITAT

El passat 8 de febrer, es va celebrar la primera reunió de la Junta de
Govern d’aquest any 2011, a la seu del Col·legi, a Barcelona, on es van
tractar tot un seguit de temes d’on en destaquem el tractament dels
següents punts:
- Convenis i acords de col·laboració, amb l’ENAC, amb els Col·legis
d’Agrònoms Forests i Tècnics Forestals i amb el Col·legi de Balears.
- Informació sobre els treballs de la Mesa de l’Enginyeria Tècnica
de Catalunya
- Visita d’una representació de la Junta de Govern al Conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- Contactes mantinguts amb MUNITEC i MEDICORASE sobre la
pòlissa de responsabilitat civil.
- Contactes mantinguts amb Caixa d’Enginyers, en el marc del
conveni de col·laboració vigent.
- Informació sobre els temes tractats en la Mesa Lletrada del
passat 26 de gener, en especial sobre l’avantprojecte de llei
estatal sobre serveis professionals.
- Informació del Secretari en relació a la preparació de l’Assemblea
general extraordinària convocada pel dia 10 de fener de 2011.

2.0

Sala de juntes a la seu del COETAPAC
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 10 DE FEBRER DE 2011

2.0
ACTUALITAT

Continua a la
pàgina següent

El passat 10 de febrer es va dur a terme a la seu del Col·legi de la demarcació de
Lleida, l’Assemblea General Extraordinària per tal d’aprovar, tal i com preveuen
els Estatuts del Col·legi, tot un seguit de modificacions reglamentàries.
D’una banda, el bloc de normes que en podem anomenar de caràcter i reglament
intern del Col·legi, integrades pels Estatuts col·legials, el Reglament del Registre
de Societats Professionals i les Normes deontològiques d’actuació professional.
D’altra banda, el segon bloc, integrat per propostes de caràcter més tècnic, com
són les normes de visat, els drets de visat i els certificats d’acreditació
professional i d’idoneïtat.
Així, pel que fa al primer bloc, es portava a aprovació de l’Assemblea l’adaptació
dels documents esmentats motivada per la necessària adequació dels mateixos a
la normativa vigent. En aquest sentit, la proposta de modificació dels Estatuts
del Col·legi, es presentà com a conseqüència de la necessitat d’adaptar-los a la
transposició a la legislació catalana de la Directiva de Serveis en el Mercat
Interior (la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, més coneguda com a Directiva SIM).
A Catalunya aquesta transposició ha estat efectuada pel Decret Legislatiu 3/2010,
de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de
Serveis, Decret que ha modificat, entre altres, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals.
Tot i que els canvis efectuats són els mínims imprescindibles i que la Junta de
Govern del Col·legi ha procurat seguir el principi de mínima intervenció, s’ha
efectuat l’adaptació dels Estatuts que hores d’ara ja s’ha informat al
Departament de Justícia.
Pel que fa a les modificacions efectuades a les Normes Deontològiques
d’Actuació Professional i al Reglament del Registre Col·legial de Societats
Professionals, obeeixen també a la necessitat d’adaptar aquestes normes a la Llei
7/2006, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010. A l’igual que els Estatuts, les
adaptacions han estat mínimes.
L’Assemblea va aprovar per unanimitat l’adequació de tots tres document, dels
quals les Normes Deontològiques d’Actuació Professional i el Reglament del
Registre Col·legial de Societats Professionals ja es troben penjats a la web, en
canvi els Estatuts col·legials estan en tràmits de presentació al Departament de
Justícia pel registre de les modificacions i la seva posterior publicació al DOGC.
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2.0
ACTUALITAT

Pel que fa al segon bloc, les modificacions proposades a les Normes de Visat i als
Drets de Visat, responen a la necessitat d’adaptar-les al recent Reial Decret
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. Aquesta és una norma
estatal que té caràcter bàsic i que no ha estat objecte de recurs
d’inconstitucionalitat per part de la Generalitat de Catalunya.
A la seva vegada, les propostes de certificat d’acreditació professional i de
certificat d’idoneïtat, responen també a la necessitat d’adaptar-se a la nova
regulació del visat col·legial.
En tot cas, les modificacions proposades en el document de normes de visat i de
drets de visat han estat fruit d’un procés de debat i anàlisi tècnic a nivell intern
del Col·legi en el que hi ha participat el personal tècnic de les demarcacions, els
integrants de la Comissió de Visats i la Junta de Govern, a tots els quals s’agraeix
aquesta participació.
En tot cas, però, precisament pel fet que el treball d’adaptació ha resultat molt
complex, l’Assemblea va decidir aprovar el document de Normes de visat per bé
que en va delegar a la Junta la necessària adaptació a la normativa vigent, en el
sentit de fer-hi constar aquella que és d’obligat compliment.
L’Assemblea va aprovar per unanimitat establir clarament a través del que
estableix la normativa una diferència entre el que ha de ser voluntari i el que és
obligatori, essent l’opinió de l’Assemblea els visats obligatoris i els visats
voluntaris haurien de tenir el mateix import o dret, i que en tot cas, si es tira
endavant un certificat, es fixi un import determinat per a aquest.
Tenint en compte l’anterior, pel que fa al document de Drets de Visat,
l’Assemblea va acordar delegar igualment a la Junta l’adaptació de les tarifes a la
realitat actual i a la normativa vigent, preservant determinats criteris que la
pròpia Assemblea donà per aprovats, com són el preu
del visat mínim (fixat en 30€), el no establiment d’un
preu màxim pels visats, la tarifació equivalent per als
visats voluntaris i visats obligatoris i l’establiment d’un
import
de
30€
per
al
certificat
d'acreditació professional (el d’un visat mínim).
En aquests moments la Comissió de Visats ja ha estat
convocada per tal de definir un document que
formalment aprovi la junta, tal i com li va delegar
l’Assemblea. Un cop es formalitzi aquest pas, se’n
donarà oportuna difusió entre tots els col·legiats, i en
especial els que visen treballs.

Foto durant l’Assemblea del COETAPAC celebrada a Lleida. D’esquerra a
dreta, el secretari, en Francesc Xavier Vila, el president, en Ramon Lluís
Lletjós i el president de la demarcació de Lleida, en Francesc Clarisó
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LA GENERALITAT ES COMPROMET A CREAR UNA COMISSIÓ
INTERCOL·LEGIAL

2.0
ACTUALITAT

Estem en contacte amb el Departament d’Empresa i Ocupació per dur a
terme una reunió amb el Conseller F. Xavier Mena, per tal de tractar
diferents temes.
A primers de març, el Secretari General d’aquest mateix Departament, Enric
Colet, va visitar el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que,
entre d’altres coses, va destacar referent la situació actual del visat que hi
ha dues sortides possibles, “intentar crear subterfugis que tard o d’hora la
Unió Europea eliminarà o bé treballar per garantir la qualitat i seguretat del
servei des d’una nova perspectiva”.
Des del CETIB es va destacar el convenciment, al igual que nosaltres, que cal
treballar en el desenvolupament d’un nou certificat/revisió dels treballs que
aporti més seguretat tant al tècnic com al client final.

WEB DEL COETAPAC
Des d’aquest Info@gricoles us volem comunicar que, per motius aliens al
Col·legi, i com heu pogut comprovar, la posada en marxa de la nova web del
Col·legi ha sofert un endarreriment.
El President del Col·legi, en Ramon Lletjós, es va adreçar a l’empresa que
gestiona el projecte per tal de traslladar el malestar en vers aquesta
demora, ja que s’havien complert els terminis establerts de finalització del
projecte. En resposta a aquest comunicat ens van presentar les seves
excuses, i ens van informar que després d’un canvi de responsable al
capdavant, el termini estimat de posada en marxa de la web serà cap a
primers d’abril.
Des del Col·legi us mantindrem informats al respecte.
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EL COETAPAC A LES XARXES SOCIALS I PROFESSIONALS

2.0
ACTUALITAT

Actualment creiem, des d’un punt de vista gerencial, que les noves
tecnologies són el principal pont de comunicació, en el qual en un extrem
està la societat o col·lectius determinats i en l’altre extrem estan les
empreses o, en aquest cas en concret el nostre Col·legi. A través d’aquest
pont que seguidament us detallarem, volem vehicular la major part de la
informació que genera el Col·legi per tal que la interacció amb el col·legiat
sigui major i estigui al dia de tot el que passa en el nostre col·lectiu.
És per això que, amb l’ajuda d’una empresa especialitzada en el sector de la
comunicació, em creat el perfil COETAPAC a vàries xarxes socials i
professionals amb l’objectiu d’aconseguir ser un punt de trobada més de
tot el col·lectiu d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya per debatre
temes d’actualitat, crear i incentivar el sentiment de comunitat al voltant
de la nostra professió, i que entre tots ens coneguem millor.
Des del dia 24 de març hem creat perfils del Col.legi a les principals xarxes
socials com Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube o Flickr, i s’estan
realitzant enviaments per a que us pugueu unir, si així ho considereu
oportú, al grup del COETAPAC
Actualment la Web i les xarxes socials són una eina fonamental per
comunicar i debatre, i durant aquests mesos estem establint la base del
nou Col.legi, més proper, amb un clar valor afegit per al professional i
perquè la professió tingui una presència efectiva a Internet i a les xarxes
socials més importants.
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquest tema podeu
adreçar-vos al Col·legi i pregunteu per en Jesús García.

Logo COETAPAC amb xarxes
properament disponbles
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NOTA INFORMATIVA SOBRE “LLIBRE D’INCIDÈNCIES”

2.0

Cal recordar que si la obra no requereix d’un coordinador de Seguretat i Salut,
perquè hi ha una sola empresa que l’executa i no hi ha res a coordinar, el citat
llibre ha d’estar a la obra igualment, donat que la Seguretat i Salut hi ha
d’estar contemplada sempre, i és responsabilitat del director d’obra.

ACTUALITAT

Es a dir, Segons l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
(BOE núm. 256, de 25 d'octubre).
1. A cada centre de treball hi ha d’haver, amb finalitats de control i seguiment
del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que ha de constar de fulls per
duplicat, habilitat a aquest efecte...
3. El llibre d'incidències, que s’ha de mantenir sempre a l'obra, ha d’estar en
poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra o, quan no sigui necessària la designació d’un coordinador, en poder de
la direcció facultativa...
4. Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la
designació de coordinador, la direcció facultativa, l’han de notificar al
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En cas que
l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o
observacions prèviament anotades en l’esmentat llibre per les persones
facultades per fer-ho, així com en el supòsit a què es refereix l’article següent,
se n’ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s’ha d’especificar si l’anotació
efectuada suposa una reiteració d’una advertència o observació anterior o si,
per contra, es tracta d’una nova observació.
Ara segons el CTE, el Col·legi es veu obligat a controlar els documents que cal
presentar amb el Certificat Final d’Obra i per tan us hem de demanar el llibre
d’incidències sempre (igual que el llibre d’ordres, la llicència d’obres, l’obertura
del centre de treball i els controls i annexos que s’hagin fet), de manera que
quan assumiu una obra en la que no hi hagi coordinador de Seguretat i Salut,
ens ho haureu de comunicar perquè us pugem proporcionar, a part del llibre
d’ordres, també el llibre d’incidències.
Aprofito per a comunicar-vos que a partir d’ara al Col·legi, visar els fulls
d’assumeix, tant el de direcció d’obra com el de coordinació de S.S., té uns
drets de visat fixos per a tots els treballs.

Llibre d’incidències del COETAPAC
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COMISSIÓ DE TREBALL PER AL FUTUR DE LES NTJ

2.0
ACTUALITAT

Tal i com s’ha anat produint en els darrers mesos, en aquests dos primers
mesos de l’any s’ha avançat molt en el procés de definició de la Fundació
de la Jardineria i el paisatge.
En Francesc Xavier Vila i en Joan Salvador Minguet, secretari i tresorer
del COETAPAC respectivament, han estat els representants del Col·legi al
llarg de tot aquest procés, que després de mesos intensos de treball, ha
arribat a la seva finalització.
El passat 23 de març es va concretar la signatura dels Estatuts de la
Fundació de la Jardineria i el Paisatge, en la que s’hi han integrat com a
patrons, a banda del COETAPAC, el Gremi de Jardineria de Catalunya i
l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
Lògicament això té una importància a nivell del Col·legi com per a
informar-vos amb mes detall, la qual cosa tenim previst fer ben
properament amb un especial de l’Info@gricoles.
Us mantindrem informats sobre les novetats i sobre els acords que es
prenguin respecte el futur de les NTJ.

Acte de constitució de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge
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VISITA AL CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL

ACTIVITATS

El passat dia 27 de gener de 2011 l’Honorable Sr. Josep Mª Pelegrí i Aixut,
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, va rebre a una delegació de la Junta de Govern del
Col·legi de Catalunya en la seu del Departament.
En aquesta visita, a la qual hi varen assistir el President, Vicepresident, Secretari i
Tresorer del Col·legi de Catalunya, es va aprofitar per fer una presentació del
Col·legi i de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola i Perit Agrícola i al mateix
temps per plantejar que el Departament tingui més en compte al nostre Col·legi
en totes aquelles qüestions relacionades amb Medi Rural millorant la
comunicació entre el Col·legi i Departament.
El Conseller per la seva banda es va comprometre a tenir en compte al nostre
col·lectiu en totes aquelles qüestions que ens afecten d’una manera o altra a la
feina de l’enginyer tècnic agrícola i perit agrícola, plantejant la possibilitat
d’establir un conveni de col·laboració entre Departament i Col·legi per tal de
delegar en la nostra entitat determinades funcions de control i supervisió dels
treballs professionals.
L’entrevista per tant es va dur a terme en un ambient de gran cordialitat i de
compromís mutu de col·laborar molt estretament d’ara endavant.

VISITA AL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El passat dia 28 de febrer de 2011, l’Honorable Sr. Lluís Recoder i Miralles,
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va rebre a una
representació de la Junta de Govern del Col·legi en la seu del seu Departament.
En aquesta visita, a la qual hi varen assistir el President del Col·legi i els Presidents
de les demarcacions de Girona i Tarragona així com el Vicepresident de la
demarcació de Lleida, es van plantejar al Conseller tot un seguit de qüestions
relacionades amb la implicació dels enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles en
els Plans Territorials, Plans Directors, POUMS i Agenda 21 que condicionen
l’activitat agropecuària i implicitament la feina dels nostres companys.
La recepció per part del Conseller va ser molt positiva i es va mostrar diposat a
mirar de solucionar tot allò que pogués ser un impediment per la nostra professió.
En aquest sentit ens va demanar li féssim arribar les nostres propostes per tal de
facilitar i agilitzar els tràmits de les construccions en sol no urbanitzable.
En aquesta línia, en data 23 de març de 2011 hem tramés al Conseller les nostres
propostes i tant aviat com rebem la seva resposta us la farem conèixer.
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CICLE CONFERÈNCIES AL COETAPAC

ACTIVITATS

Durant aquests darrer mesos la Fundació Agrícola Catalana ha organitzat
una sèrie de conferències que s’han dut a terme a la sala d’actes de la seu
del nostre Col·legi.
Des del COETAPAC hem col·laborat en aquestes conferències fent difusió de
cadascuna d’elles i cedint l’espai on s’havien de dur a terme.
Les conferències han estat les següents:
-

Per què volen els agricultors tanta aigua?
25 de gener de 2011
Conferència a càrrec del Sr. Josep París Piqué, President del Canal
Segarra-Garrigues, que va tractar sobre el paper cabdal de l’aigua en
el desenvolupament econòmic i agrícola de Catalunya com a sector
estratègic.

-

L’Agricultura de Catalunya: sector estratègic
14 de febrer de 2011
Conferència a càrrec del Sr. David Coll i Batllori, President de la
Fundació Agrícola Catalana, de la sectorial Agroalimentària de PIMEC
i col·legiat al COETAPAC, que va tractar sobre la importància de
l’agricultura com a sector estratègic de Catalunya i que tot i la seva
importància en el global de l’economia catalana no és prou coneguda
per al gruix de la població. També es va debatre sobre el futur a curt
termini del sector.

-

Política Agrària Comunitària: del mercat interior a un mon
globalitzat
1 de març de 2011
Conferència a càrrec del Sr. Eduard Bes i Jaques, pèrit
agrícola i col·legiat al COETAPAC, que va tractar sobre les
reformes i el futur de la PAC, sobre el marge de maniobra
existent per dur a terme una política agrària catalana i
sobre fins a quin punt influeix decisivament la PAC en la
política agrària i alimentària.

Targetó informatiu darrera conferència

9

INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
DEL COETAPAC

NÚM. 5 . Març-Abril 2011

PREVISIÓ EDITORIAL NTJ 2011. NTJ 17V VERMICOMPOSTATGE

ACTIVITATS

Al 2006 sortia a la llum la Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ
05C COMPOSTS: QUALITAT I APLICACIÓ EN ESPAIS VERDS, posteriorment al
2010 es va publicar l’NTJ 05T TERRES DE JARDINERIA I ENCEBALLS, totes
dues de la família de normes 05 TERRES I PRODUCTES NUTRIENTS i des de
la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana (FEAC).
Aquest proper mes d’abril està previst que surti a la llum l’NTJ 17V
VERMICOMPOSTATGE, la primera NTJ que sortirà des de la nova Fundació
de la Jardineria i el Paisatge.
Aquesta Norma Tecnològica és una guia de bones pràctiques per als sistemes
de vermicompostatge. Especifica els requeriments mínims que són necessaris
seguir en el procés de vermicompostatge per garantir la qualitat del producte
final d'aplicació en els sectors dels espais verds, la jardineria, el viverisme, els
horts i la producció ecològica.
La funció principal del vermicompostatge és la de transformar uns residus
orgànics biodegradables en un recurs molt preuat agronòmicament, que
anomenem vermicompost, i que es caracteritza per: una major estabilitat de
la seva matèria orgànica, un nivell alt de matèria orgànica total humificada
(àcids húmics i àcids fúlvics), un alt contingut en flora microbiana i en colònies
bacterianes, la conservació d'una bona part dels nutrients presents en els
residus orgànics i un nivell adequat d'higienització del producte.
L'objectiu de les especificacions que s’hi refereixen són la bona gestió
d'aquests sistemes per crear l'ambient més idoni i natural, per afavorir el bon
desenvolupament dels cucs de terra i per garantir la qualitat i la contaminació
mínima del vermicompost per patògens de plantes, animals (inclosos els
patògens d'humans) o per propàguls de males herbes.
Aquesta Norma Tecnològica és aplicable en primer lloc al vermicompostatge a
escala industrial i per a la seva comercialització, però també és aplicable al
vermicompostatge a escala mitjana i petita, com ara el comunitari i el
domèstic, amb vermicompostadors o petits llits i per a un autoconsum.
Amb aquesta nova NTJ es dóna resposta a la necessitat de disposar d’una
documentació tècnica que té com a finalitats fomentar la bona gestió dels
sistemes de vermicompostatge i estandarditzar la qualitat i facilitar i
promoure l'ús i la certificació del vermicompost als sectors dels espais
verds, la jardineria, el viverisme, els horts i la producció ecològica.
Joaquim Bosch i Xavier Argimon
FEAC - Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme - NTJ

Logotip NTJ

A/e: ntj@ntj-feac.org www.ntj-feac.org
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CURSOS CFEA-DAMM OBERT A COL·LEGIS PROFESSIONALS

ACTIVITATS

El COETAPAC actuarà com a centre col·laborador en la recepció i tramitació de
les pre-inscripcions als cursos organitzats pel CFEA-DAMM.
Tots aquells col·legiats que esteu interessats en inscriure’s en qualsevol dels
cursos que han organitzat podeu accedir a la sol·licitud a la nostra web, a
l’apartat d’activitats. Un cop omplertes s’han de retornar al Col·legi i
posteriorment farem els tràmits oportuns.

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira oli i pedra

Vinaixa

27 de març

Únic dia

Fira natura
Medi ambient i qualitat de vida

Lleida

8 d’abril

10 d’abril

Firabril
Fira de la mel i el oli

El Perelló

9 d’abril

10 d’abril

Fira comarcal del vi de la terra alta Batea

9 d’abril

10 d’abril

Fira de l'embotit

9 d’abril
10 d’abril

10 d’abril
Únic dia

Autotrac 2011
Mollerussa
Fira de la maquinària, tractor i automobil d’ocasió
Fira de l'arròs i el comerç
L’Aldea

15 d’abril

17 d’abril

16 d’abril

17 d’abril

Mercat del bunyol

St. Feliu de Guíxols

22 d’abril

23 d’abril

Fira de primavera

Sta. Coloma de Farners
La Seu d’Urgell
Navàs
Martorell
Artés
Campllong

22 d’abril
23 d’abril
23 d’abril
30 d’abril
30 d’abril
30 d’abril

25 d’abril
24 d’abril
24 d’abril
1 de maig
1 de maig
1 de maig

24 d’abril

Únic dia

Olot
Bescanó

Fira formatgera de la vall de ribes Ribes de Freser
Fira agrícola i industrial

Sta. Coloma de Queralt 24 d’abril

25 d’abril

Ebreambient
Tortosa
28 d’abril
Saló de medi ambient, sostenibilitat i nova cultura de l'aigua

1 de maig

Fira dels espàrrecs

Gavà

29 d’abril

1 de maig

Fira ramadera i artesanal

Rasquera

30 d’abril

1 de maig

Fira de maig

Berga

30 d’abril

1 de maig

Mostra de vins de D.O. del Priorat

Falset

30 d’abril

2 de maig
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REVISTA COETAPAC 2011
Ja estem immersos en la edició d’enguany de la Revista anual del COETAPAC,
i és per aquest motiu que estem reprenent el contacte amb les empreses
que ja han col·laborat d’altres anys amb nosaltres inserint publicitat dels
seus productes.
Una de les avantatges que teniu com a col·legiats són els descomptes
alhora de contractar un espai en la Revista per anunciar la vostra empresa.
La revista del l’any 2010 està penjada a la nostra web www.agricoles.org,
seguida per tot el sector agrari, rural català i estatal que visiten la nostra
web, tot i que com a principal novetat i amb motiu de la posada en marxa de
la nova web del Col·legi, també està previst donar difusió de la Revista en un
nou format digital aprofitant les noves tecnologies i en la qual es podrà
veure el seu contingut de forma molt més interactiva i àgil, amb el valor
afegit de que tot aquest contingut es podrà compartir a les xarxes socials
(Facebook, Twiter, Linkedin...), la qual cosa farà augmentar la seva difusió
considerablement. Cliqueu aquí per veure una mostra de la Revista amb el
nou format.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Per altre banda, si esteu interessats en fer-nos arribar algun article tècnic
per a que es publiqui a la Revista 2011, podeu enviar-lo a l’adreça de correu
electrònic collegi@agricoles.org, estudiarem totes les propostes que rebem.
Si voleu més informació referent als descomptes, data de publicació... o
qualsevol altre informació relacionada, poseu-vos en contacte amb el
Col·legi i pregunteu per en Jesús García.

Revista 2009

Revista 2010

Revista 2011
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CONVENI AMB COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS DE CATALUNYA

CONVENIS

Després de vàries reunions i de que la Junta de Govern del COETAPAC donés
el seu vist-i-plau, el passat dimecres, 16 de març d’enguany, es va signar un
conveni entre el nostre Col·legi i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Forestals de Catalunya (COETFC).
Aquest conveni suposa el principi d’un acord que es renovarà anualment en
cas que les dues parts estiguin d’acord i en el qual el COETFC, entre d’altres,
disposarà d’un espai físic a la nostra seu, que passarà a ser el seu nou
domicili fiscal. També podran utilitzar les instal·lacions del COETAPAC per dur
a terme reunions, assemblees, cursos... Ambdós col·legis podran informar de
tots els actes organitzats a la seu del COETAPAC per tal que els seus
col·legiats puguin assistir en les mateixes condicions, independentment del
Col·legi al que pertanyin.
El nostre Col·legi a canvi de tots els serveis oferts i exposats al conveni, rebrà
un tant per cent de les quotes i els visats del COETFC.
Com a representants del Col·legi a la signatura del conveni hi van assistir el
president, en Ramon Lletjós, el secretari, en Francesc Xavier Vila i el tresorer,
en Joan Salvador Minguet; el COETFC per la seva banda va estar representat
pel seu degà, en Josep Famadas i la secretària, na Sílvia Escolano.

A l’esquerra Josep Famadas, degà del
COETFC, a la dreta Ramon Lluís Lletjós,
president del COETAPAC

D’esquerra a dreta, Joan Salvador Minguet, tresorer del COETAPAC,
Ramon Lluís Lletjós, president del COETAPAC, Sílvia Escolano,
secretària del COETFC i Josep Famadas, degà del COETFC
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CONVENI AMB L’ENAC

CONVENIS

El Col·legi ha signat un conveni amb la “Entidad Nacional de Acreditación”
(ENAC) amb el qual es beneficiaran els nostres col·legiats.
Com a detalls a destacar del conveni us comuniquem que ENAC ha
desenvolupat procediments d’acreditació de Laboratoris, Entitats
d’Inspecció i Entitats de Certificació (en conjunt denominats Organismes
d’Evaluació de la Conformitat) d’acord amb la normativa internacional.
Aquests procediments requereixen avaluació de la competència tècnica,
realitzada per persones amb coneixements i experiència professional
adequats, dels Organismes d’Avaluació de la Conformitat. En aquest sentit,
el Col·legi proporcionarà a ENAC, possibles experts a les especialitats que
així ens ho sol·licitin, enviant informació als col·legiats que estiguin
interessats per tal que posteriorment el Col·legi seleccioni els candidats
que millor s’adaptin al perfil sol·licitat i enviarà el llistat de candidats a
ENAC, que per la seva banda avaluarà si l’expert proposat compleix els
criteris, tant tècnics, com legals i de imparcialitat, establerts als seus
procediments.
Altre punt a destacar és la col·laboració en activitats de difusió de la
qualitat en els OEC i de l’acreditació mitjançant l’organització de
conferències, seminaris i actes públics que contribueixin a la millora del
sistema d’acreditació, i de nivell tècnic i de la competitivitat dels OEC
espanyols.
En representació del Col·legi, la signatura la va dur a terme el president, en
Ramon Lluís Lletjós, per la seva banda l’ENAC va ser representat per la seva
Directora General, Beatriz Rivera.
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