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JUNTES DE GOVERN DEL COETAPAC

2.0
ACTUALITAT

El passat 22 de desembre de 2011 es va dur a terme la darrera reunió de Junta
de Govern de l’any.
Es van tractar diversos temes, entre ells l’estat de diferents convenis que estan
en procés de negociació, es va informar de les esmenes presentades al Decret
d’Assessorament Agrari de Catalunya, es va informar dels temes tractats al
darrer Plenari del Consejo celebrat a Madrid els passats 2 i 3 de desembre.
En quant a temes relatius a la tresoreria, a banda de l’estat de comptes que es
presenta a cada reunió, es va presentar la proposta de pressupost per a aquest
2012 que haurà de ratificar l’Assemblea.
Recentment des del Col·legi s’ha enviat a tots els presidents de les
demarcacions la proposta de calendari de reunions de Junta de Govern que es
duran a terme al llarg d’aquest any 2012.

Sala de juntes a la seu del COETAPAC

PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTS COETAPAC
A través de l’acord que tenim amb el Bufet Escura, des del Col·legi se’ls ha
sol·licitat que ens facin arribar una proposta de modificació dels Estatuts.
Un dels apartats més destacats és la possible inclusió de la figura del col·legiat
exercent i no exercent.
El primer esborrany que ens han fet arribar es va presentar als presidents de les
demarcacions a la darrera reunió de Junta de Govern i hores d’ara està en fase de
valoració per part de totes elles, si bé ja s’han rebut les primeres opinions.
COL·LABORACIONS AMB L’IRTA

Logotip IRTA

2.0

Al llarg del darrer trimestre de l’any 2011, el president del Col·legi, en Ramon Lluís
Lletjós, ha mantingut diverses reunions amb l’IRTA, concretament amb la
Directora de Transferència i Divulgació d’aquest organisme, la Sra. Rosa M. Cubel,
per tal de dur a terme possibles col·laboracions entre les dues entitats.
Properament us anirem informant de les novetats que hi puguin haver al
respecte.
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA REFORMA DE LA PAC

2.0
ACTUALITAT

El passat 24 de novembre de 2011, ens va arribar un comunicat remés pel
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM),
Josep Mª Pelegrí i Aixut, en el qual ens informava de la proposta de reforma de
la política agrària comunitària que la Comissió Europea va presentar el passat
12 d’octubre, i el seu corresponent desacord amb la mateixa.
És en aquest sentit que des del DAAM s’ha decidit crear la Comissió de
Seguiment de la reforma de la PAC, presidida pel mateix Conseller, i formada
per representants dels grups parlamentaris, organitzacions professionals
agràries, col·legis professionals, cooperatives i tots els sectors i subsectors
afectats per aquesta norma.
Paral·lelament s’han creat 4 grups de treball especialitzats (fitxa financera,
pagaments directes, desenvolupament rural i mesures de mercat) que
s’encarreguen d’encetar el debat i anàlisi del contingut normatiu de la proposta
legislativa comunitària, així com d’elaborar un document de consens i
posicionament envers la mateixa.
Un cop finalitzada la tasca dels grups, la Comissió de Seguiment ratificarà la
proposta de consens que se’n pugui derivar i l’elevarà a la Taula de Concertació
Agrària del DAAM, prèviament a que aquesta l’adreci al Parlament de
Catalunya.
El nostre Col·legi està representat en tots els grups de treball amb la presència
d’en Josep Novellas i Sala, president de la demarcació de Barcelona, l’Eduard
Bes i Jaques, col·legiat de la demarcació de Tarragona i de na Montserrat Bas i
Obradors, vocal de la demarcació de Barcelona.
Fins ara s’han dut a terme diverses reunions corresponents als diferents grups
de treball. La Comissió de Seguiment de la reforma de la PAC té previst reunir-se
el proper dia 25 de gener de 2012. Des del Col·legi penjarem a la web aquells
documents que l’esmentada Comissió pugui donar per vàlida.
JORNADES COL·LEGIALS DE SECRETARIS I SECRETARIS TÈCNICS A MADRID
Els passats 11 i 12 de novembre de 2011, es va dur a terme a Madrid les Jornades
col·legials de secretaris i secretaris tècnics . En representació del nostre Col·legi hi va
assistir na Carmen Perallon, secretària tècnica de la demarcació de Lleida.
Les ponències més destacades foren:
1. Responsabilitat en l’exercici professional. L’assegurança de responsabilitat civil
professional civil.
2. La Finestreta Única de la Directiva de Serveis com eina de servei a la societat.
Registre de col·legiats. Memòria Anual Col·legial. Documentació de tràmits
col·legials.
3. Les noves titulacions de grau pels enginyers tècnics agrícoles i pèrits agrícoles.
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85è PLENARI DEL CONSEJO GENERAL DE COITAE

2.0

Entre els dies 2 i 3 de desembre es va dur a terme a Madrid, el 85è “Pleno
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de España”.

ACTUALITAT

En representació del COETAPAC va assistir a la reunió el president, en
Ramon Lluís Lletjós, el qual va traslladar en nom de la Junta de Govern del
nostre Col·legi els següents punts a incloure en l’apartat de “propostes dels
col·legis”:
-

Vot ponderat. Actualment a les reunions del Pleno, a cada Col·legi li
correspon un vot. Doncs bé, des del COETAPAC es sol·licita que el
vot ha de ser proporcional al número de col·legiats de cada Col·legi i
si no, ponderat per “unitats provincials”.

-

Comissió de coordinació de secretaris tècnics. Es sol·licita la creació
d’aquesta comissió per tal de coordinar actuacions similars en els
diferents Col·legis.

-

Web del Consejo.
Actualització freqüent ja que hi ha notícies obsoletes.
Acord per a linkar a algun altre web per a disposar de notícies
i legislació actualitzada diàriament.
Incorporar “google translator” o similar, per a poder disposar
dels idiomes oficials a Espanya i els altres de la UE.
Accés a part privada per a poder consultar les qüestions
tècniques resoltes per l’Assessoría Jurídica del Consejo.

-

Conveni amb el Cadastre. Millora del conveni amb el Cadastre amb
el fi de poder obtindre cartografia digital en format DXF i tramitar
902 i 904 telemàticament.

-

Reconeixement de la professió. Que es treballi per a reconèixer el
caràcter industrial de la nostra enginyeria i es reconegui la nostra
capacitat en instal·lacions elèctriques, RITE, combustibles GLP,
aparells de pressió, i se’ns permeti accedir a carnets d’instal·lador i a
signar certificats d’instal·lacions, ja que si bé podem projectar, no
ens els deixen certificar.

Ens varen comunicar que ja estan treballant en algunes d’aquestes
propostes, però per altre banda, algunes es van sotmetre a votació, com per
exemple la proposta del vot ponderat i va ser rebutjada per la majoria
d’assistents amb dret a vot.
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CANVIS EN LES JUNTES DE GOVERN DE LES DEMARCACIONS

2.0
ACTUALITAT

D’acord amb el que estableixen els Estatuts del Col·legi, a finals del passat 2011
corresponia dur a terme les eleccions a les Juntes de demarcació. Al llarg del
darrer trimestre de 2011 es van celebrar totes les eleccions a les diferents
demarcacions. A continuació podeu consultar les noves Juntes de Govern de
cada demarcació:

Barcelona

Girona

Lleida

President

President

President

Josep Novellas i Sala

Jesús Domingo Martínez

Francesc Clarisó i Guasch

Secretari

Vice-president

Vice-president

Francesc Martín i Barberan
Tresorer
German Esteban Ibernon
Vocal
Mª del Mar Conde i Escudero
Vocal
Montserrat Bas i Obradors
Vocal
Josep Mª Espelta i Guàrdia
Vocal
Andreu Gutiérrez i Sierra

Jacint Pinsach i Guàrdia
Secretari
Josep Mª Poch i Ymbert
Vice-secretari
Marc A. Simon Madrenas
Tresorer
Xavier Serra i Llobet
Vice-tresorera
Mª Teresa Goy Marquès
Vocal
Joaquim Bosch i Font
Vocal
Joaquim Casellas i Trias

Antoni Tudel Gardenyes
Secretari
Gabriel Perés Vilalta
Tresorera
Isabel Perea Jou
Vocal
Laura Torguet Pomar
Vocal
Enric Remacha Duart
Vocal
Salomé Llanses Goixart
Vocal
Josep Dalfó Puñet
Vocal
Alfons Herrero Lanao
Vocal
Jordi Reixachs Bea

Tarragona

Tortosa

President
Santi Llurba i Fortuny
Vice-presidenta
Gisela Andrés Pujol
Secretari
Ivan Molina Pérez
Tresorer
Segismundo Garcia Sánchez
Vocal
Carlos J. Solano Castarlenas
Vocal
Eduard Bes i Jaques
Vocal
Oriol Santos i Claramunt
Vocal
Mª Assumpta Solé Badia

President
Cinta Borràs i Pàmies
Vice-president
Josep F. Blanquet Chavarria
Secretària
Montserrat Blanquet Grifoll
Tresorer
Jordi Felip Escudé
Vocal
Josep M. Roselló-Figueras Fontcuberta
Vocal
Joan Targa Amposta
Vocal
Josep A. González González
Vocal
Manel Gisbert Lahosa
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TAULA DE L’ENGINYERIA TÈCNICA

2.0
ACTUALITAT

Han sigut nombroses trobades les que s’han dut a terme entre els diferents
Col·legis d’Enginyeries Tècniques de Catalunya.
Per tal d’organitzar aquestes trobades, es va acordar que cadascuna de les
properes reunions les organitzés un Col·legi diferent.
El COETAPAC ha organitzat recentment, el passat 16 de gener de 2012, la darrera
reunió de la Taula de l’Enginyeria Tècnica. Un dels temes que es van tractar va
ser la proposta de formalització d’un conveni que doni un marc estable a
aquestes trobades periòdiques.

FELICITACIÓ DE NADAL I PARTICIPACIONS DE LA LOTERIA DE NADAL
Felicitació de Nadal
El Col·legi, va crear novament les passades festes nadalenques una
felicitació de Nadal que va fer arribar a tots els col·legiats i diverses entitats
catalanes. També es va enviar a tots els Col·legis d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de tota Espanya en versió castellana.
Per tal d’evitar despeses innecessàries, tal i com s’ha fet aquests últims
anys, la felicitació es va trametre únicament en format electrònic.

Participacions de la Loteria de Nadal
Aquest ha sigut el segon any que el Col·legi ha venut participacions d’un
número de la Loteria de Nadal. Aquest any tampoc hi ha hagut sort i el
número no ha estat premiat, tot i que la demanda per part dels col·legiats
ha estat considerablement superior a la de l’any passat.

Participació any 2010

Torna a l’inici

Participació any 2011

5

INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
DEL COETAPAC

NÚM. 7 . novembre ‘11 -gener ‘12

AGENDA COETAPAC
A continuació us detallem la relació d’activitats que properament es duran a
terme al Col·legi o a les quals hi col·laborem:

ACTIVITATS

15 de febrer de 2012. Jornada tècnica “Gestió d’al·lèrgenes en la indústria
alimentària
Les reaccions adverses als aliments, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries,
constitueixen un problema de salut emergent.
L'única manera de prevenir-les és eliminar els al·lèrgens de la dieta de les
persones sensibles. La correcta gestió dels al·lèrgens en la indústria
alimentària ha d'assegurar que s'informi de la seva presència en l'etiqueta i
que se n'eviti la presència no intencionada. La jornada és gratuïta.
Per a més informació cliqueu aquí.
Gggggggggg gggggggggg
15 i 16 de febrer de 2012. 5è Congrés de Jardineria i Empresa de Catalunya
El 5è Congrés de Jardineria i Empresa de Catalunya pretén ser, dins el Fòrum
Verd, un espai profitós d'intercanvi en el qual els diferents sectors (jardiners,
viveristes, paisatgistes, formadors i empreses vinculades) posin sobre la
taula les mancances existents vers els altres així com les possibles vies
d'aproximació i col·laboració.
La Fundació de la Jardineria i el Paisatge, de la qual el Col·legi és un dels
patrons, col·labora en aquest Congrès. A la seva web podeu trobar més
informació i/o la butlleta d'inscripció. Per accedir cliqueu aquí.
Gggggggggg gggggggggg
4 de febrer de 2012. Reproducció i empelts en fructicultura ecològica
Aquesta jornada té per objectiu introduir les tècniques de plantació i empelt
de fruiters segons els principis de l'agricultura ecològica. Es treballaran,
doncs, varietats tradicionals ben adaptades al nostre clima.
La sessió també permetrà posar a la pràctica els coneixements adquirits.
Per a més informació cliqueu aquí.
Gggggggggg gggggggggg
24, 25 i 26 de febrer de 2012. Jornades tècniques de la XXV setmana
agrària de Bellpuig
Hi haurà un total de tres jornades; la primera jornada es centrarà en el Canal
Segarra - Garrigues, que constitueix l'aposta de futur i l'esperança de
continuïtat per a moltes explotacions. En la segona es farà un anàlisi de la
crisi de preus que hem patit recentment i de les causes que l'han provocada,
així com en els efectes que està tenint. Per últim, ens ocuparem de la
reforma de la PAC, que ha de condicionar l'activitat a partir de l'any 2013.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ggggggggg
ggggggggg
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Jornada tècnica: “El paper dels tècnics agrícoles en la seguretat alimentària”
El passat 26 d'octubre va tenir lloc a la seu del Col·legi, la Jornada tècnica ''El
paper dels tècnics agrícoles en la seguretat alimentària".

ACTIVITATS

La jornada va tenir com a objectiu donar una visió sobre què és la seguretat
alimentària i quin és el paper dels enginyers tècnics agrícoles en aquest camp.
Dirigida principalment a enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles interessats
a treballar en aspectes relacionats amb la seguretat alimentària en tots els seus
vessants, així com els que ja hi treballen i tenen interès a posar al dia els seus
coneixements.
Podeu trobar la Jornada al canal del COETAPAC al Youtube. Preguem disculpeu
la qualitat de la gravació, donat que era la primera vegada que ho feiem. Al
canal de Youtube tampoc apareix la darrera intervenció de la Jornada, ja que
per problemes tècnics no es va poder gravar.
Si esteu interessats en que us arribi una notificació cada vegada que pengem un
video al canal, només us heu d'afegir com a subscriptors al mateix canal.
Per a més informació i per accedir a les ponències cliqueu aquí.
Gggggggggg gggggggggg

D’esquerra a dreta. Sabas Alegre, Mònica Ros, Àlex
Creixell, Vicenç Fernández i Ramon Lluís Lletjós.

Monografies de Paisatgisme i Jardineria
L'Institució Catalana d'Estudis Agraris organitza la vint-i-vuitena edició de
''Monografies de Paisatgisme i Jardineria''.
El nostre Col·legi hi col·labora amb els cursos i els col·legiats podeu gaudir d'un
descompte en la inscripció.
Per a més informació i/o descarregar la butlleta d’inscripció cliqueu aquí.
Gggggggggg

gggggggggg
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Jornada tècnica: “Fertilització i reg. Aplicació en fruiters”

ACTIVITATS

El passat 18 de novembre va tenir lloc a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL), la jornada
“Fertilització i reg. Aplicació en fructicultura”, organitzada pel Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya (COETAPAC) Demarcació de Lleida.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del
Departament a Lleida, Cristina Bosch, va inaugurar l’acte, el qual també va
comptar amb la participació del president de l'esmentat Col·legi a Catalunya,
Ramon Lletjós, i del president a la demarcació de Lleida, Francesc Clarisó.
En iniciar la seva intervenció, Pelegrí va voler reconèixer la tasca de
divulgació i transferència que du a terme el COETAPAC en temes tan
estratègics per al sector primari a Catalunya com els que es van presentar en
aquesta jornada, que celebra la seva tercera edició amb gran èxit
d'assistència, el que demostra la necessitat del sector de disposar de
referències tècniques i orientacions.
El conseller va remarcar la importància del bon ús de la fertilització i el reg,
que resulta bàsic per a aconseguir el fruit que demana el mercat (qualitat,
gust, aspecte), "ampliar i millorar la informació tècnica en les explotacions
pot ajudar a ajustar els inputs, a reduir els costos i a fer-nos més competitius,
i a més, encara queda un llarg camí a l'hora d'optimitzar eines com el reg i la
fertilització".
Per a més informació i/o per descarregar la documentació de la jornada,
cliqueu aquí.
Gggggggggg ggggggggg

D’esquerra a dreta. En Francesc Clarisó, President de la dem. de Lleida del COETAPAC,
l’Hble. Sr. Josep M. Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, i en Ramon Lluís Lletjós, president del COETAPAC
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FIRES AGRÍCOLES

ACTIVITATS

Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira Intercomarcal de l’oli

Mora la Nova

28/01/12

29/01/12

Fira de la Candelera

Molins de Rei

03/02/12

5/02/12

Fira mercat de l’arbre

Mataró

11/02/12

12/02/12

Fira prod. alimentaris artesanals

Bagà

12/02/12

Únic dia

Fòrum Verd

Girona

15/02/12

16/02/12

Dijous llarder

Vic

16/02/12

Únic dia

Fira de l’oli

Jesús (Tortosa)

24/02/12

26/02/12

Fira de la mel

Crespià

25/02/12

26/02/12

Per consultar les activitats firals inscrites en el Registre d’activitats firals de
Catalunya d’acord amb la normativa firal vigent cliqueu aquí.

FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE
NOVA WEB – NOUS SERVEIS
La nova web de La Fundació de la Jardineria i el Paisatge (FJiP) ja està en ple
funcionament. La novetat més destacable és el servei de consulta “on line” de
les normes publicades fins a la data. Visiteu: www.fjip-ntj.org
Compromesos a fons amb la qualitat, la divulgació, la normalització dels treballs
de jardineria i paisatgisme i, sobretot, amb els nostres clients, aquest nou portal
aportarà nous continguts de forma periòdica. Amb informació sobre
convocatòria d’activitats, cursos i jornades que es realitzin dins dels sector.
A partir d’ara no cal tenir les NTJ a ma, connectant-se a la nova web i mitjançant
el servei de subscripció on line es podrà consultar totes les NTJ publicades en
versió PDF, així com les revisions que es portaran a terme. Des de FJiP es preveu
la revisió sistemàtica de totes les NTJ publicades fins a la data.
Durant el primer trimestre d’aquest any, si et fas
subscriptor del nou servei, t’enviem un joc de NTJ en
paper. Visita la web i demana’ns una oferta.
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NTJ 11C: 2012 COBERTES VERDES

Al gener 2012 s’ha publicat una nova Norma Tecnològica NTJ 11C: 2012
COBERTES VERDES, actualitzant i reemplaçant les NTJ 11E: 1999 COBERTES
ECOLÒGIQUES EXTENSIVES i NTJ 11I: 2000 COBERTES ENJARDINADES
INTENSIVES, les quals queden totalment derogades.

ACTIVITATS

Aquesta nova normativa tècnica, editada amb la intenció d’arribar a ser un
"codi de bones pràctiques" reconegut i emprat pel sector de la jardineria i el
paisatge, segueix incorporant els criteris més capdavanters en el camp de les
cobertes verdes (FLL, 2008) i la col·laboració dels experts i pioners en aquest
camp de coneixement.
L’NTJ 11C recull i exposa els aspectes tècnics i legals imprescindibles per a una
correcta projecció, construcció i manteniment de les cobertes verdes
extensives, semiintensives i intensives.
Una variant d'una coberta verda extensiva, amb opcions semiintensives són les
cobertes verdes biodiverses, amb una composició similar, però dissenyada
específicament per crear un hàbitat amb una flora i una fauna especials, on
poder restituir o rehabilitar les condicions originals, anteriors a la construcció o
edifici o fins i tot augmentar l'hàbitat previ per albergar un sistema ecològic
natural.
Una variant d'una coberta verda
extensiva, amb opcions semiintensives
són les cobertes verdes biodiverses,
amb una composició similar, però
dissenyada específicament per crear un
hàbitat amb una flora i una fauna
especials, on poder restituir o rehabilitar
les condicions originals, anteriors a la
construcció o edifici o fins i tot
augmentar l'hàbitat previ per albergar un
sistema ecològic natural.

Elements integrants de les cobertes
verdes biodiverses.

Aquesta nova NTJ posa en pràctica un compromís ferm de la FJiP d’actualitzar
tota la informació continguda en la col·lecció de les NTJ consolidant la voluntat
de servei al sector de la Jardineria i el Paisatge.
Bet Gimeno Gelabert
Enginyera tècnica agrícola
Directora
Fundació de la Jardineria i el Paisatge - FJiP

Joaquim Bosch Bosch
Enginyer tècnic agrícola
Coordinador de les NTJ
Fundació de la Jardineria i el Paisatge - FJiP
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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:
Manteniment i perfeccionament de l’anglès
Data inici

FORMACIÓ

Data final

11/01/2012 13/06/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

30

Seu Lleida COETAPAC

200 €

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

ttttttttttttttt

Curs “Valors naturals i obres d’infraestructura rurals”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Març 2012

Març 2012

12 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

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

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Octubre
2012

Octubre
2012

7 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

ffffffffffffff
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EL COL·LEGI I BUREAU VERITAS BUSINESS SCHOOL SIGNEN UN CONVENI EN
MATÈRIA DE FORMACIÓ.

Logo Bureau Veritas

El COETA i Bureau Veritas Business School signen un conveni de col·laboració en
matèria de Formació intersectorial recolzada en la Tecnologia de la Informació i
les Comunicacions. Així Bureau Veritas, que compta amb una àmplia formació
eLearning de Màsters, Programes Superiors i cursos especialitzats de caràcter
tècnic i professional, disposa d'una Aula Virtual on l'alumne podrà accedir als
continguts del curs, resoldre casos pràctics, realitzar exercicis d'autoavaluació,
participar en xats i fòrums de debats amb els professors i els altres alumnes.
L'alumne compta durant tot el curs amb recolzament de tutories
personalitzades.
Bureau Veritas ofereix, a més, una tramitació gratuïta en la gestió de la
bonificació (els cursos eLearning són 100% bonificables) per la Fundación
Tripartita segons el crèdit anual de les empreses per a la Formació dels
treballadors.
Per a més informació sobre els cursos cliqueu aquí.
Gggggggggg gggggggggg
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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: 13/01/2012

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 13/01/2012

Tècnic per l’Àrea de Defensa Vegetal

Tècnic inspector a Barcelona prov.

(ADV).

Entitat de control i Certificació del

Es requereix: Especialització en

sector vitivinícola precisa

fructicultura i en protecció de

incorporar personal pel seu cos

conreus .

d’inspectors amb formació a càrrec

Residència: Comarca del Pla d’Urgell o

de l’empresa.

rodalies.

Es requereix: Titulació

S’ofereix incorporació immediata.

universitària tècnica, capacitat de

Treball estable i remuneració segons

treball en equip, domini de

vàlua.

l’informàtica i les noves tecn.,
disponibilitat per viatjar per
Catalunya, es valorarà experiència
en sistemes de gestió de la qualitat.

Data oferta: 12/01/2012
Tècnic de qualitat a Lleida per a
empresa productora, envasadora i
comercialitzadora de fruita fresca.
Funcions: Direcció de l’equip de control
de qualitat, manteniment dels
certificats de qualitat de què disposa
l’empresa, contacte tècnic amb clients,
administració i control de costos de
finques.

Data oferta: 02/01/2012
Es necessita persona
encarregada de la gestió i control
d’explotacions porcines en l’àmbit
de Barcelona.
S’ofereix: Salari a convenir

Requisits: Enginyer agrònom o enginyer
tècnic agrícola, coneixements en la
gestió de protocols de qualitat,
coneixements de llengua anglesa.
S’ofereix: Incorporació immediata,
contracte de campanya amb
possibilitat d’allargar-se, salari a
convenir.

Torna a l’inici
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Data oferta: 03/01/2012
S’ofereixen vàries vacants per a

BORSA DE
TREBALL

tècnics comercials a Catalunya.

Data oferta: 22/12/2011
Companyia de productes especials per a
agricultura amb una àmplia experiència

Perfil: Alta responsabilitat

al sector, necessita incorporar un

professional, implicació i compromís;

Tècnic comercial.

orientació al client; capacitat per a
negociar; capacitat de planificació
estratègica; facilitat per a prendre
decisions i realitzar propostes de
forma pro-activa, capacitat per al
treball en equip, iniciativa i empatia;
capacitat de treball orientat a
resultats; capacitat de treballar sota
pressió; disponibilitat a viatjar en cas
de necessitat; capacitat per a aprendre
i evolucionar en l’adquisició de
coneixements relacionats amb el
desenvolupament de la seva feina;
coneixement i experiència en
l’assessorament agrícola a explotacions
(alt coneixement de productes
hortofructícoles, principalment cítrics,
fruita d’os i llavor); coneixement de
normatives agrícoles (Producció
Integrada (PI), EUREPGAP, etc.); tenir
formació en l’àrea de qualitat i
traçabilitat.
S’ofereix: Una vegada seleccionats els
aspirants, se’ls informarà sobre les

Es requereix: En dependència de la
Gerència, la persona seleccionada
s'ocuparà d'analitzar el mercat a més
de liderar, supervisar, motivar,
desenvolupar i formar els delegats
comercials. Realitzarà la planificació de
vendes d'acord amb els objectius
marcats, definint els plans de
desenvolupament de distribuïdors
estratègics, realització de llançaments i
formació en l'argumentari de
productes.
Titulats/des en Enginyeria
Tècnica/Agrònom, amb experiència
mínima de 10 anys realitzant funcions
que hagin aportat un coneixement del
mercat i de la distribució a tot Espanya.
Persona resolutiva amb experiència en
la gestió d'equips comercials.
S’ofereix: Gran projecte empresarial i
estabilitat professional.
La retribució es negociarà en funció de
l’experiència i valors aportats.

condicions laborals.
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XARXES SOCIALS
Continuem incentivant l’ús de les xarxes socials i professionals com a medi
alternatiu i complementari als canals habituals d’informació.
Us informem d’algunes dades sobre aquestes xarxes:

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Facebook
Continuem creixent en seguidors, ja tenim 80 contactes.
Twitter
Fins ara s’han publicat 38 twits.
En aquesta xarxa també hi ha un augment dels contactes, actualment en tenim
47 seguidors.
LinkedIn
Aquesta xarxa professional ha estat la que més moviment ha tingut
darrerament:
Tenim 48 contactes
Al grup del COETAPAC hi ha 239 membres.
S’han iniciat varis debats, destacant el que tracta “Sobre els títols de Grau”, ja
que hi ha hagut una alta participació.
Youtube
Ja hem penjat la primera conferència en aquesta xarxa per a tots els
interessats que no varen poder assistir a la mateixa.
Si esteu interessats en accedir al canal i subscriure-us per a rebre les
notificacions amb les actualitzacions, cliqueu aquí.
ESTADÍSTIQUES WEB

Torna a l’inici
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SERVEIS EN EL MARC DEL CONVENI AMB BUFET ESCURA

CONVENIS

Us recordem que en el marc del conveni signat amb Bufet Escura disposeu
d’un servei d’assistència jurídica gratuïta concertat amb el Bufet Escura.
Aquest servei pot ser utilitzat indistintament tant pel col·legiat com per la
seva empresa.
Aquests són els avantatges que l’esmentat conveni preveu per a la vostra
empresa:






Assistència Jurídica Gratuïta de caràcter general, per via telefònica.
Assistència al col·legiats a les oficines del COETAPAC.
Informes i circulars amb informació legal d’interès del sector.
Organització de jornades i taules rodones de temes del seu sector.
Bonificació d’un 30% de descompte en l’encàrrec de serveis
professionals.

Amb aquest nou servei d’Assistència Jurídica Gratuïta per viaa
telefònica, tant vostè com la seva empresa gaudiran d’unn
assessorament de qualitat, de forma immediata i gratuïta sobree
aspectes propis de la seva activitat professional o empresarial.
Ara podrà resoldre els seus dubtes legals al moment i sense cost, o
fins i tot, abans de realitzar qualsevol gestió important.
Utilitzi la seva targeta tantes vegades com ho necessiti. En ella hi figura el número
de telèfon al qual pot trucar i unes simples instruccions d’ús. Tota trucada serà
degudament atesa pels nostres especialistes, que l’informaran detalladament sobre
els seus drets en relació a diversos temes d’interès per el seu negoci.

ASISTÈNCIA JURÍDICA
GRATUITA
Servei telefònic exclusiu
per a col·legiats i les
seves empreses

Per a BUFETE ESCURA és un motiu de satisfacció ser el despatx de
referència seleccionat per el seu Col.legi Professional i esperem
oferir-los el millor servei.
Si desitja conèixer millor els nostres serveis, pot contactar amb A
Aurora Cantero (93.494.01.31) i concretar una entrevista o
consultar la nostra web (www.escura.com) per a més informació.

BUFETE ESCURA, és un despatx multidisciplinari fundat el 1905 que des de el
seu origen col·labora amb entitats patronals, fet que els hi atorga un
profund coneixement tant de les seves necessitats com de les seves
empreses.
La qualitat dels seus serveis els hi ha valgut el reconeixement de les
principals guies jurídiques Internacionals com Legal 500, Chambers i Best
Lawyers.
Per a més informació sobre aquest conveni consulteu aquí.
Gggggggggg ggggggggg
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RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR
El resultats de la primera enquesta que hem introduït a l’Info@gricoles han
sigut els següents:
La pregunta era, “T’agrada la nova web del Col·legi?”
Total respostes: 17

ENQUESTES

1. Si, m’agrada: 13
2. No està malament: 4
3. No, no m’agrada: 0
A continuació podeu veure una gràfica amb els resultats:

L’ENQUESTA
En aquesta edició el tema proposat és conèixer quins són els serveis que
incentiven la vostra col·legiació i els serveis que creieu que s’haurien de
potenciar des del Col·legi.
Animeu-vos a respondre l’enquesta, en menys d’un minut sabrem la vostra
opinió en vers el tema proposat.
Si voleu fer-nos arribar les vostres propostes per a properes enquestes, ho
podeu fer a collegi@agricoles.org, indicant a l’assumpte la paraula
“Enquesta”.
Cliqueu sobre el tema proposat per accedir a l’enquesta.
Quins serveis incentiven la vostra col·legiació i
quins creieu que s’haurien de potenciar?
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