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PUBLICACIONS

L’ENQUESTA

LLEI DE MEDIACIÓ EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), va publicar el passat mes de juliol la Llei
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, reformant
així la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, per a incloure
entre les seves funcions, juntament amb l'arbitratge, la mediació, permetent així
la seva actuació com a institucions de mediació.
Així doncs, la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, passa a
tenir la següent redacció:
''ñ) impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de
arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente''
Per accedir a la publicació en el BOE cliqueu aquí.
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REUNIÓ DIRECCIÓ ESAB – PRESIDENT COETAPAC
El passat 19 de Juliol el President del Col·legi va mantenir una reunió amb la
Directora de l’Escola d’Agricultura de Barcelona. El motiu de la trobada va tenir
com a fil conductor les possibles col·laboracions entre les dues organitzacions,
dins l’àmbit de la formació.
La formació semipresencial pel curs 2013, va ser un dels temes que es va
tractar. Així com el curs de complements de formació per a l'accés al Grau en
Enginyeria Agrícola des del títol d'Enginyer Tècnic Agrícola. Actualment només
és possible cursar-lo a la Universitat de Lleida.
Per tal de poder valorar per part de l’ESAB la possibilitat d’obrir aquest curs cal
saber si hi ha massa crítica. Des del COETAPAC s’ha proposat fer una enquesta
a tots els col·legiats per valorar si hi ha interès entre els titulats.
El cost d’aquest curs de retitulació resulta de la suma de: 25% del cost de les
assignatures convalidades + Cost de les assignatures no convalidades. Pots
estar al voltant de 3.000-4.000 €. Cursar tots els estudis de la nova titulació
està al voltant del 8.000 €.
Durant la reunió també es va cordar que el Col·legi farà una sessió informativa,
dins de l’assignatura de Projectes per a explicar als alumnes que vol dir estar
col·legiat i quins avantatges i serveis ofereix el Col·legi.

2.0

Per
últim en temes de formació continua, s’organitzaran sessions
monogràfiques conjuntes sobre temes d’interès (PAC, Regadius....).
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CREACIÓ DE LA NOVA MESA DE L’ENGINYERIA TÈCNICA I DE GRADUATS EN
ENGINYERIA DE CATALUNYA (METGEC)
Quinze Col·legis Professionals d’Enginyers Tècnics catalans han signat un acord
per crear la nova Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de
Catalunya (METGEC), que tindrà com a finalitat col·laborar en la defensa de
les professions que representen, la difusió de posicionaments estratègics de
consens i la defensa dels interessos de la societat relacionats amb
l’enginyeria, per tal d’aconseguir donar millor servei i garantia a la societat.
Es constitueix un marc permanent de col·laboració i consulta.
Els col·legis professionals que conformen aquesta nova mesa són entitats de
dret públic catalanes que aglutinen els enginyers/res tècnics/ques en les seves
diferents intensificacions o especialitats, entitats que entre d’altres finalitats
tenen per objectiu representar, regular i vetllar per un adequat exercici de la
professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la societat i a la
ciutadania.
La METGEC pretén convertir-se en un espai d’intercanvi d’idees, d’opinió, de
col·laboració i consulta, així com d’aprofitament de sinergies, i també en un lloc
des d'on s'aporti informació a la societat sobre l’àmbit de l’enginyeria.
Per aquest motiu s’ha constituït un marc permanent de col·laboració i consulta
entre tots el col·legis signants.
L’acord ha estat subscrit per:
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos – Delegació Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Navales – Delegació Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Topografia de Catalunya

Torna a l’inici
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PRESÈNCIA A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL C.G.C.O.I.T.A.E.
Des del passat mes d’abril d’enguany, el president del Col·legi, en Ramon Lluís Lletjós
i Castells, forma part de la Comissió Executiva del “Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España” (CGCOITAE), en el càrrec de
Vicepresident segon, i com a responsable de la Comissió permanent Estatuts.
Les reunions de la Comissió Executiva tenen una periodicitat mensual.

ACTUALITAT
PRESÈNCIA DEL COL·LEGI A LA MESA DE L’ÚS SOSTENIBLE DE FITOSANITARIS
El passat 13 de juny es va constituir la Mesa per a l’Ús Sostenible del Productes
Fitosanitaris. L’objectiu d’aquesta Mesa és la d’establir el marc d’actuació a
Catalunya de la Directiva Europea.
La Mesa està formada per membres de tots els sector implicats, des de
l’Administració (Departament d’Agricultura, Departament de Sanitat, Servei de
Sanitat Vegetal, IRTA,...), Agrupacions de Defensa Vegetal, Unió de Pagesos,
Federació de Cooperatives de Catalunya, Sindicats Agraris, Gremis de
Jardineria, Viveristes, Col·legis Professionals... El president de la demarcació de
Lleida, en Francesc Clarisó i la Secretaria Tècnica del col·legi, na Bet Gimeno,
són membres de la Mesa.
L’ús de productes fitosanitaris implica una sèrie de riscos, que han de ser
reduïts al mínim per tal de preservar la salut dels agricultors, dels consumidors
i del medi ambient. La Unió Europea va publicar, a finals del 2009, dues normes
amb l’objectiu de reduir aquests riscos. L’aplicació de la Directiva 2009/128/CE
suposarà una sèrie de canvis en el sector agrícola.
En general les Directives de la UE no s’han d’aplicar de manera immediata.
Perquè siguin de caràcter obligatori, és necessari un període de transició
establert a cada norma, i a més s’ha de transposar a normes de l’Estat
membre. L’aplicació obligatòria de la Gestió Integrada de Plagues als
agricultors serà l’1 de gener del 2014.
El marc d’actuació està subjecte a la redacció definitiva de: Reial Decret de
transposició de la Directiva 2009/128/CE (publicació prevista a l’Octubre 2012)i
el Pla d’Acció Nacional que s’aprovarà per Conferència Sectorial d’Agricultura
(on Catalunya és una de les Comunitat Autònomes hi és present), previst al
novembre del 2012.
La Mesa va proposar un programa de treball per tal de tractar tots els temes
que es veuran modificats amb la nova normativa. I elaborar propostes, des de
Catalunya, als documents que s’estan confeccionant al Ministerio d’Agricultura.
Finalment el Reial Decret ha estat publicat al BOE d’aquest passat dissabte 15
de setembre 2012.
Torna a l’inici
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Us informem de que està finalitzant la campanya per sol·licitar el carnet amb
funcions financeres. Properament s’iniciarà l’enviament de carnets en totes les
seves modalitats.
Nota sobre el carnet sense funcions financeres:
Finalment aquest tipus de carnet no tindrà integrat el xip per defecte. Tots
aquells que vulguin que el seu carnet incorpori xip per a la signatura electrònica
ho hauran de sol·licitar expressament a través dels canals del Col·legi:
93.217.97.53 o collegi@agricoles.org

Benvolgut col·legiat,
Posem a la seva disposició el nou carnet col·legial amb funcionalitats financeres que l’identifica com a membre
del Col·legi i que li permet incorporar signatures electròniques fruit de l’acord de col·laboració amb Caixa
d’Enginyers.

Només per sol·licitar el carnet, gaudirà d’un saldo de 15 euros, i si vostè és una de les primeres 20 persones a
fer una compra amb la targeta, Caixa d’Enginyers li abonarà, a la seva targeta, la quota col·legial d’un any.5

Sol·licitar el carnet col·legial és molt fàcil:
Empleni i faci’ns arribar la sol·licitud que pot descarregar-se aquí.
Demani’l a les oficines del Col·legi o a l’oficina de Caixa d’Enginyers de Torrent de l’Olla, 9, Barcelona
(tel.: 93 415 92 11).
Sol·liciti’l a l’Smart Center de Girona (Narcís Blanch, 39).

Torna a l’inici

Gràcies a aquest acord, els membres del Col·legi que es facin socis de Caixa d'Enginyers també gaudiran de
condicions especials molt avantatjoses.
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La Unió Europea va autoritzar a finals del mes de juliol el pagament de les
bestretes, dels pagaments directes de la Política Agrària Comunitària (PAC). La
mesura dona llum verda al avançament d’ajudes per valor d’uns 2.700 milions
d’euros per a més de 900.000 agricultors espanyols. Aquestes quantitats
corresponen al cinquanta per cent de totes les línies de pagaments directes
incloses al primer pilar de la PAC i podran ser abonats a partir del pròxim dia 16
d’octubre. La resta dels abonaments de la campanya 2012 s’efectuaran a partir de
l’1 de desembre. En el cas de la prima per vaca alletant, en canvi, les bestretes
podran arribar al 80%, ampliant el llindar del 60% previst inicialment a la normativa
comunitària i arribat a sumar un avançament d’uns 230 milions d’euros.
Espanya i Portugal van ser els primers països en sol·licitar a la Comissió Europea el
pagament de les bestretes i l’increment dels corresponents a la vaca alletant.

I CONGRÉS D’ENGINYERIA MUNICIPAL
Els dies 25 i 26 d’octubre de 2012, el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques organitza el I CONGRÉS NACIONAL D’ENGINYERIA MUNICIPAL a
Barcelona, sota el lema “L’Enginyeria Municipal: un valor afegit per a la gestió
dels municipis”. Està adreçat a tots els tècnics municipals.
Els objectius principals del Congrés son difondre els coneixements tècnics més
actuals que afecten als serveis municipals i establir un intercanvi d’experiències
entre els professionals i les empreses d’aquest sector per tal de facilitar i
millorar l’eficàcia de la prestació d’aquest serveis.
-

Reforçar i millorar la gestió municipal a través d'idees i experiències dels
Tècnics Municipals que presten els seus serveis en les administracions
locals.
- Donar a conèixer la figura de l'enginyer/a municipal com a tècnic assessor
dels representants electes de la ciutadania i com a gestor dels serveis
municipals.
- Promoure la difusió dels coneixements tècnics més actuals sobre
l'Enginyeria Municipal i establir un intercanvi d'experiències entre els
professionals i les empreses d'aquest sector, per obrir la possibilitat de
crear grups de treball que puguin donar lloc a significatius avenços en el
camp de l'Enginyeria Municipal amb el conseqüent benefici per a la
ciutadania i per al sector.
El Congrés s'enfoca en els següents eixos estratègics: 1.- Problemàtica
econòmica i tècnica dels municipis, 2.- Disseny del municipi: Gestió urbanística i
mobilitat urbana. 3.- Gestió dels serveis municipals.
Torna a l’inici
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CONFERÈNCIA “LES LLEIS ÒMNIBUS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN L’ÀMBIT
AGROAMBIENTAL” I SEGUIMENT AL TWITTER DE LA JORNADA.
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El passat 12 de juliol va tenir lloc a la seu del Col·legi a Barcelona la conferència
''Les lleis Òmnibus i la seva influència en l'àmbit agroambiental'', que va
tractar aspectes relacionats amb el contingut i l’abast de les lleis aprovades pel
Parlament de Catalunya, ÒMNIBUS i la seva afectació al nostre col·lectiu.
La xerrada va anar a càrrec de la Sra. Aranzazu Colom, advocada de la
Generalitat de Catalunya adscrita al Gabinet Jurídic del Departament de
Presidència.

L'acte es va desenvolupar amb una interessant xerrada a càrrec de la Sra.
Colom, i un posterior torn de preguntes on cal destacar l'activa
participació/aportació dels assistents.
Tal i com s'havia anunciat prèviament, l'acte va ser difòs en directe pel perfil
que el Col·legi té creat a Twitter, amb el hastag #omnibusagricoles. Esperem
que aquesta eina fos d'interès pels col·legiats que la van fer servir.
Podeu trobar als documents relacionats el power point de la conferència i el
resum que hem editat de ''La conferència a Twitter''
Ffffffffffffff
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El passat 9 de juliol es va celebrar l’acte de cloenda del centenari de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), que va tenir lloc a la Sala Prat de la
Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
L’acte, que va ser presidit per la Sra. Joana Ortega, vicepresidenta de la
Generalitat, també va comptar amb la presència del Sr. Salvador Giner, president
de l’IEC, el Sr. Josep M. Vives, president de la Institutió Catalana d’Estudis
Agraris, la Sra. Lourdes Reig, directora de l’ESAB, el Sr. Joan Majó, comissionat
per a la Formació Permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Ferran
Civil, vicepresident de la Diputació de Barcelona.
En la seva intervenció, la vicepresidenta de la Generalitat va subratllar el paper
cabdal de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona en el desplegament dels
ensenyaments universitaris agrícoles i va felicitar totes les persones «que han
contribuït a fer de l’ESAB un bressol de talent amb uns valors d’identitat que li
han permès fer recerca, transmetre coneixements i sobretot actituds i valors cap
al nostre entorn, que l’han convertit en un centre de referència».

KAUSAL 2012
Us recordem que des del 17 al 19 d'octubre de 2012, es durà a terme el 5è
Congrés Internacional d'Autocontrol i Seguretat Alimentària, KAUSAL 2012, amb
el lema''Junts, aliments amb garantia''.
És el principal esdeveniment científic sobre el present i futur de la seguretat
alimentària i l'autocontrol a tota la cadena alimentària i el punt de trobada dels
professionals que treballem en seguretat alimentària.
Hem arribat a un acord amb els organitzadors, a través del qual si hi ha com a
mínim 20 col·legiats inscrits, ens faran una reducció al preu d'inscripció, quedant
fixat en 250 €. Per tant els col·legiats que esteu interessats en inscriure-us, cal
que ens envieu un correu electrònic al Col·legi amb el vostre nom i cognoms, i
l'adreça electrònica de contacte. No cal que ompliu el formulari que hi ha dins
de la web KAUSAL 2012.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ffffffffffffff
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FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Festa del porc i la cervesa

Manlleu

21/09/12

23/09/12

Eurofruit

Lleida

27/09/12

30/09/12

Fira agrària de Sant Miquel

Lleida

27/09/12

30/09/12

Cavatast

St. Sadurní d’Anoia

05/10/12

07/10/12

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.

AGENDA COETAPAC
19 de setembre de 2012. Congrés internacional sobre Bioenginyeria
La EFIB (European Federation of Soil Bioingenieering), AEIP y APENA organitzen en
col·laboració amb l'Ajuntament de Cascais (Portugal), el Congrés Internacional sobre
Bioenginyeria sota el lema 'Bioingeniería y Gestión del Territorio. Nuevos retos'.
El Congrés tindrà lloc des del 19 al 22 de setembre de 2012 a Cascais (Portugal).
Junt amb el programa del Congrés s'organitzaran 4 cursos precongrés els dies 17 i 18
de setembre de una jornada de duració.
Ffffffffffffff
tttttttttttt
tttttttttttt
Per a més informació i accedir a la invitació, cliqueu aquí. Ffffffffffffff

26 de setembre de 2012. Jornada; Arrebossats industrials: ingredients i equip
La jornada és gratuïta. Cal inscriure’s prèviament a l’Escola de Capacitació Agrària de
l’Empordà contactant amb la Sra. Mònica Pascual a través del telèfon
972630123/972630622 extensió *108 o el c/e: monica.pascual@gencat.cat. També us
podeu inscriure a través de la pàgina web de RuralCat (www.ruralcat.net).
Per veure el programa de la jornada cliqueu aquí.
Ffffffffffffff
Ffffffffffffff tttttttttttt
tttttttttttt

1 d’octubre de 2012. “VI Congreso Iberoamericano de Control de la Erosión y
los Sedimentos (CICES 2012)”
Des de l'1 al 4 d'octubre de 2012 tindrà lloc a Granada, el 'VI Congreso Iberoamericano
de Control de la Erosión y los Sedimentos (CICES 2012)', promogut per la 'Asociación
Internacional para el Control de la Erosión' i organitzat per 'BPS Group' i la 'Asociación
Española de la Carretera'
Per veure el díptic de la jornada cliqueu aquí.
Ffffffffffffff
tttttttttttt
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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: 13/06/2012
Responsable d’àrea forestal i jardineria
Data oferta: 18/06/2012

BORSA DE
TREBALL

Director de divisió
Es requereix: Delegat comercial a Girona per a
gestionar i desenvolupar una cartera de clients
realitzant la venda dels productes i serveis de
l'empresa, organitzant la prospecció amb accions
comercials i amb un seguiment de clients i per
animar una equip de col·laboradors.
Perfil: *Enginyer Tècnic Agrícola amb clara

Es requereix: - Formació en Enginyeria
Tècnica Forestal o superior.
- Carnet de conduir i vehicle propi.
- Experiència mínima de 2 anys en lloc similar
S’ofereix: - Planificació i gestió d'un equip de
persones.
- Execució de tasques. Elaboració informes
tècnics.
- Planificació de serveis

vocació comercial, orientada al client i a la
consecució d'objectius. *Coneixements agrícoles,
ramaders i/o vitícoles. *Ganes de progressar i
ambició professional. *Capacitat de treball,
iniciativa i autonomia. *Es valora experiència
comercial en el sector agrícola, ramader i
vitícola. *Imprescindible carnet de conduir i 1
any d'experiència laboral.
S'ofereix: *Formació assegurada: formació
inicial de 2,5 mesos i formació continuada.
*Contracte de duració indefinida. *Retribució
activa (fix, incentius, cotxe de l'empresa)
*Possibilitats de promoció interna.

Data oferta: 14/06/2012
Delegat comercial
Es requereix: *Persona amb clara vocació
comercial, orientada al client i a la consecució
d’objectius. *Coneixements agrícoles,
ramaders i/o vitícoles. *Ganes de progressar i
ambició professional. *Capacitat de treball,
iniciativa i autonomia. *Es valora Titulació
universitària: Enginyer Tècnic Agrícola,
Agrònoms, Veterinaris…. *Es valorarà
experiència comercial en el sector agrícola,
ramadera i vitícola. *Imprescindible carnet de
conduir i 1 anys d’experiència laboral

Data oferta: 27/07/2012

S’ofereix: *Formació assegurada: formació

Tècnic comercial additius alimentació animal

inicial de 2,5 meses i formació contínua.

Es requereix: Empresa alemana situada en

*Contracte depuració indefinida. *Retribució

Diagonal Mar precisa TECNICO COMERCIAL

atractiva (fix, incentius, vehicle d’empresa)

para sus materias primas que se venden a

*Possibilitats de promoció interna

empresas industriales. Es imprescindible
experiencia en venta industrial (no a minoristas),
inglés hablado y disponibilidad para viajes.
Titulación ya obtenida.
S’ofereix: Salario aprox. 45.000 E/br/año mas
variable mas coche de empresa y otros
beneficios sociales. Equipo consolidado y gran
apoyo en excelente ambiente laboral.

Data oferta: 19/07/2012
Responsable centre inseminació
Es requereix: Enginyer tècnic per la gestió i
organització de la granja de inseminació
artificial que l'empresa té ubicada a la zona
de Tarragona. Ha de tindre cura dels animals,
gestionar el personal, elaboració de les dosis
seminals, vacunacions....
S’ofereix: treball estable en una empresa
amb prospecció de futur

9
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Data oferta: 06/07/2012
Responsable comercial
Es requereix: Estudis. Valorable Enginyers
Agrícoles, Agrònoms, etc. - Experiència en
Compra/Venda en el sector de cereals: llavors
de sembrar, gira-sol i els subproductes

BORSA DE
TREBALL

resultants de transformació d’aquests o
similars. - Perfil professional i humà adequat
per a incorporar-se a una empresa líder en el
seu sector. - Idiomes: francès i/o anglès a
nivell mig.
S’ofereix: En dependència de la Direcció de
Compres de la companyia, gestionarà, a nivell
nacional: compra i aprovisionament de matèries
primeres (llavors), venda dels subproductes
resultant del procés de producció i amb destí a

Data oferta: 03/08/2012
Enginyer tècnic Agrícola
Es requereix: Convoca procés selectiu per a la
contractació laboral temporal d'un/a enginyer/a
tècnic/a agrícola per prestar els seus serveis a
Parcs i Jardins , Rius i Paisatge a Sostenibilitat,
adscrit a l'Àrea de Ciutadania.
S’ofereix: La contractació serà laboral amb
caràcter temporal en la modalitat de relleu per
cobrir la part de la jornada d'un treballador que
accedeix a la situació de jubilació parcial i amb una
durada fins el 29 d'agost de 2015.
La jornada laboral serà de 28 hores i 12 minuts
setmanals que corresponen al 75% d'una jornada
ordinària i amb unes retribucions brutes mensuals
de 1.349,79 €.

la industria de alimentació animal. Per a la
realització d’aquestes funcions visitarà a
proveïdors de matèries primeres i tancarà
acords, comptarà i organitzarà
l’aprovisionament, mantindrà contacte amb el
sector i amb la llotja de cereals.

Data oferta: 08/08/2012
Enginyer control projectes escorxador
Es requereix: Amb coneixements tècnics
(bombes, instrumentació, estructures
mecàniques, etc.) Valorable formació en PRL,
experiència en muntatges i / o posades en
marxa d'instal·lacions / béns d'equip. Persona
jove, dinàmica, proactiva i empàtica. Amb

Data oferta: 06/09/2012

carnet de conduir i mobilitat geogràfica. Amb

Delegat comercial

coneixements de AutoCad.

Es requereix: Busquem delegat comercial per

S’ofereix: Contracte indefinit..possibilitats de

la venda de pinso i genetica als nostres clients

millores

del sector cunícula. Empresa líder en el mon de
la cunicultura amb prospecció i creixement
S’ofereix: Haurà de viatjar (dormint a casa
cada dia) per la zona nord de Catalunya, Arago
i Navarra. S'ofereix cotxe d'empresa i
telefon i treballar en una empresa lider

Data oferta: 31/07/2012
Tècnic per a cultius extensius a Angola
Es requereix: Experiència probada en
els cultius de blat, blat de moro, ordi,
soja.
S’ofereix: Bones condicions de treball
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FORMACIÓ
A continuació us detallem els 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 “Introducció a les valoracions agràries”
Data inici

FORMACIÓ

Data final

18/09/2012 02/10/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

15 hores

Demarcació de Barcelona

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Curs “Manipulador d’aliments”
Data inici

Data final

26/09/2012 26/09/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

4 hores

Demarcació de Barcelona

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

tttttttttttt
Curs “L’agrobotiga i les TIC. Exemple de Ffffffffffffff
venda en circuit
curt”
Data inici

Data final

30/10/2012 30/10/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

5 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Restauració d’espais degradats i obra civil”
Data inici

Data final

01/10/2012 30/11/2012

Durada

Lloc Impartició
Ffffffffffffff
tttttttttttt

Cost

30 hores

ECA Forestal de Sta.
Coloma de Farners

30 €

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Càlcul estructures metall segons EAE”
Data inici

Data final

04/10/2012 22/11/2012

Durada
20 hores

Per a més informació cliqueu aquí

Lloc Impartició

Cost

Demarcació Girona

Consultar
tríptic

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Manteniment i perfeccionament de l’anglès”
Data inici

Data final

06/01/2013 19/06/2013

Durada
30 hores

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici

Lloc Impartició

Cost

Demarcació de Lleida

Consultar
tríptic

Ffffffffffffff

tttttttttttt
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XARXES SOCIALS
Us informem del considerable augment que han tingut els perfils del Col·legi a les
diferents xarxes.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Facebook
Després del gran creixement que vàrem tenir a l’anterior edició, la tendència
continua a l’alça i hem arribat als 293 “amics”. Es pengen ofertes laborals que
trobem a la xarxa i noticies d’interés (cursos, notícies...)
Twitter
A dia d’avui hem publicat 131 tweets i tenim 128 seguidors.
LinkedIn
Tenim 69 contactes.
El grup del COETAPAC continua creixent, som 304 membres.
Youtube
Si esteu interessats en accedir al canal i subscriure-us per a rebre les notificacions
amb les actualitzacions, cliqueu aquí.

ESTADÍSTIQUES WEB DEL DARRER PERÍODE (MAIG – JUNY)

Torna a l’inici
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SIGNATURA CONVENI AMB L’ICF

CONVENIS

Us recordem que tots els col·legiats interessats en sol·licitar un crèdit a l’Institut
Català de Finances (ICF), teniu l’opció de dirigir-vos al Col·legi, ja que gràcies al
conveni que es va signar el passat 5 de juny entre les dues entitats, podrem exercir
la funció de Promotor Financer.
Aquesta funció la durà a terme na Bet Gimeno i Gelabert, la secretària tècnica del
Col·legi, la qual ha rebut per part de l’ICF formació en la matèria, per tal de poder
donar assessorament dels productes més avantatjosos pels col·legiats, així com la
documentació necessària per a la seva sol·licitud i posterior seguiment del
procés.
Per a més informació podeu contactar al telèfon del Col·legi (93.217.97.53) o
al correu electrònic secretaria_tecnica@agricoles.org

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 bbbbbb
Artyplan

BBBBB
Assegurança de salut

Torna a l’inici

Viatges

BBBBBB
Descomptes varis
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L’ENQUESTA

ENQUESTES

Realització del curs de complements de formació per a l'accés al Grau en
Enginyeria Agrícola des del títol d'Enginyer Tècnic Agrícola, a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona.
Per poder estudiar la viabilitat d’aquest curs es necessita saber quin volum
d’Enginyers Tècnics Agrícoles estarien interessat en realitzar aquest curs. Per
aquest motiu et fem arribar aquesta enquesta.

ACCEDIR A L’ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR
La participació ha augmentat considerablement respecte l’edició anterior. Des
d’aquí volem agrair als col·legiats la seva participació.

44 %
56 %
22 %

7

35 %
47 %
29 %
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