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NOVA INCORPORACIÓ AL PERSONAL DEL COL·LEGI

2.0
ACTUALITAT

Després de donar per tancat el procés de selecció al càrrec a la secretaria
tècnica, us comuniquem que la persona escollida ha estat na Bet Gimeno i
Gelabert, que a la vegada ocupa el càrrec de Directora de la Fundació de la
Jardineria i el Paisatge.
Primer de tot, alhora que donem la benvinguda a la Bet, volem agrair des
d’aquest Info@agrícoles, al igual que ho vàrem fer personalment, l’interès i
la participació en el procés de selecció a tots els col·legiats que van fer-nos
arribar la seva candidatura per tal d’optar a la plaça de Secretari/a Tècnic/a.
L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9,30 a 12,30, tot i que
estarà tots els matins al Col·legi.
Amb aquesta nova incorporació es pretén, entre d’altres, dinamitzar el
col·legi, i fer un seguiment dels acords que es prenen a les reunions de
Junta de Govern del Col·legi.
Algunes de les taques que portarà a terme son:
-

2.0

Buscar oportunitats i recursos pel Col·legi i pel Col·legiat: convenis,
descomptes, grups de compra ...
Gestió de projectes (web, signatura-e, documentació–e
(Administració Oberta de Catalunya (AOC), ...).
Promoció de la formació.
Interlocució de la Junta amb el Col·legiat.
Representant institucional. Protocol.
Redacció de la Memòria Anual i consolidada del Col·legi.
Secretaria de les Comissions que es creïn al Col·legi de Catalunya.
Recollida i resolució de qüestions sobre feina, visats, certificats...
Supervisió de la tasca administrativa del Col·legi.
Assistència a l’inici de la Junta per explicar la gestió realitzada entre
juntes.
Elaboració d’informe de gestió.
Responsable d’estadística i recollida d’informació.
Transmissió d’informació d’interès a les demarcacions.
Coordinació de tasques amb les demarcacions.

Us podeu posar en contacte a través del telèfon 932 179 753 o mitjançant el
correu electrònic: secretaria_tecnica@agricoles.org
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ACTUALITZACIÓ AL VISAT TELEMÀTIC

2.0

S’ha realitzat una actualització al visat telemàtic que permetrà acceptar sense cap
error les noves versions del pdf’s. Fins ara el visat telemàtic fallava quan el projecte
que s’adjuntava estava en una versió de pdf molt moderna, però en principi amb
aquesta actualització queda corregit l’error.

ACTUALITAT

REVISTA COETAPAC 2012
Com cada any per aquestes dates, estem immersos en la preparació d’una nova
edició de la Revista que publica el Col·legi anualment, on podeu trobar articles
tècnics, informació sobre l’activitat col·legial, entrevistes, publicacions d’interès,
etc.
Si algun col·legiat està interessat en publicar un article podeu posar-vos en
contacte amb el Col·legi. Si esteu interessats en posar publicitat de la vostra
empresa, podeu sol·licitar les tarifes vigents per a aquest any 2012, i consultar els
descomptes que teniu per ser col·legiats.
Podeu consultar la Revista de l’any passat clicant aquí,
o accedit a la web del Col·legi.

ADHESIÓ AL CONVENI ICO
El nostre Col·legi s’ha adherit al Conveni signat per “Unión Profesional (UP)” amb el
“Instituto Oficial de Crédito (ICO)”, amb la intenció d’augmentar els serveis que
donem als col·legiats i que poden ser beneficiosos per a ells.
L’adhesió al Conveni suposa que l’entitat que s’adhereix es converteix en Agent
Col·laborador de l’ICO, de tal forma que des del Col·legi podrem assessorar als
nostres col·legiats que requereixin finançament per a l’exercici de la seva activitat
s
sobre els productes ICO, així com ajudar en la tramitació dels mateixos.
Aquest servei encara no està disponible. Properament us donarem més
informació al respecte.

Torna a l’inici
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EL COL·LEGI SIGNA UN CONVENI AMB TRES COL·LEGIS OFICIALS D'ENGINYERS
DELS SECTORS RURAL I FORESTAL. EL CONSELLER PELEGRÍ APADRINA L'ACTE

2.0
ACTUALITAT

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep
Maria Pelegrí, va presidir el passat dimarts, dia 31 de gener de 2012, als Serveis
Centrals a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), la signatura d'un conveni de col·laboració
entre quatre col·legis oficials d'enginyers relacionats amb el sector agrari i
forestal.
Van signar el conveni, apadrinat pel conseller Pelegrí, el president del Col·legi
Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Josep Maria Rofes; el president del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya,
Ramon Lluís Lletjós; el degà de l'Associació-Col·legi d'Enginyers Forests de
Catalunya, Jordi Romà; i el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals
de Catalunya, Josep Famadas.
L'objectiu principal del conveni és el d'optimitzar recursos i apropar els col·legis
signants a la societat civil catalana Així, els col·legis representats en el conveni
estan interessats en desenvolupar sinèrgies entre ells i iniciar una col·laboració
conjunta en determinats àmbits o serveis, buscant els mecanismes de
col·laboració adients per tal de desenvolupar propostes i projectes comuns en
benefici dels seus col·lectius professionals respectius.
El conseller Pelegrí va manifestar durant l'acte que era "molt positiu que els
quatre col·legis hagin creat sinèrgies de col·laboració entre ells" i va manifestar
que la voluntat de l'Administració agrària catalana és establir lligams més forts
amb tots els col·legis professionals catalans vinculats amb l'agricultura, la
ramaderia i el món forestal, a més de treballar conjuntament en temes
d'innovació, recerca i transferència tecnològica.
Ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff

D’esquerra a dreta, el Sr. Jordi Romà, el Sr. Josep M.
Rofes, el Sr. Josep M. Pelegrí, el Sr. Ramon Ll. Lletjós,
i el Sr. Josep Famadas

Torna a l’inici
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NOU CARNET COL·LEGIAL

2.0
ACTUALITAT

Recentment us hem fet arribar un comunicat en relació al nou carnet col·legial, amb
funcions financeres i xip pel certificat digital.
Us informem que aquest nou carnet substitueix a l’anterior; per tant els que estigueu
interessats en obtenir el carnet amb funcions financeres i xip, l’heu de sol·licitar a través
dels canals que s’indiquen al document tramès. No obstant, si quan finalitzi la promoció,
no l’heu sol·licitat i no us interessa obtenir-lo, us enviarem de totes formes un carnet
amb el mateix disseny però sense aquestes funcions.

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).
Gràcies a aquest acord, els membres del Col·legi que es facin socis de Caixa d'Enginyers també gaudiran de
condicions especials molt avantatjoses.

Torna a l’inici
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AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTES JURÍDIQUES PRESENCIALS

2.0

Amb l’objectiu de millorar el servei de consultes jurídiques presencials que
ofereix Bufete Escura de forma gratuïta a tots els associats, hem acordat
ampliar-lo en els següents termes:
Dia: TOTS ELS DIMARTS

ACTUALITAT

Hora: DE 16:00 A 18:00
Lloc: OFICINES DEL COETAPAC a Barcelona
Recordem que aquest servei, permet al col·legiat obtenir una primera opinió
qualificada sobre temes legals, disposant d’un conjunt d’advocats especialitzats
en diverses àrees.
Podeu trobar més informació a la web, clicant a “Servei presencial de consultes
jurídiques”, que trobareu a l’apartat de Serveis.
El col·legiat interessat en utilitzar el servei ho haurà de comunicar al Col·legi
indicant la temàtica de la consulta a través d’algun dels següents canals:
-

Telèfon: 93.217.97.53

-

Email: collegi@agricoles.org

Addicionalment, us recordem que el conveni signat entre el COETAPAC i BUFETE
ESCURA permet als col·legiats gaudir d’un conjunt de serveis i avantatges, tant
pel col·legiat com per a la seva empresa:






Torna a l’inici

Assistència Jurídica Gratuïta de caràcter general, per via
telefònica.
Assistència als col·legiats a les oficines del COETAPAC, a Barcelona.
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.
Ggggggggg ggggggggg
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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:
3 de maig de 2012. Conegui les claus per reduir costos energètics i controlar
la qualitat de l’energia elèctrica

ACTIVITATS

Jornada que es durà a terme a l’Auditori AXA de Barcelona i que tractarà, entre
d’altres temes relacionats sobre l’anàlisi, diagnostic i implantació de processos
per a l’optimització d’instal·lacions.
Podeu consultar el programa de la Jornada a l’apartat “agenda” de la web.
Per a inscriure’us cliqueu aquí

gggggggggg

ggggggggg

10 de maig de 2012. Canvis en les noves versions de les normes BRC i IFS
La jornada va dirigida a tècnics i directius d'empreses del sector alimentari que
actualment estan certificats en esquemes de Seguretats Alimentaria BRC i IFS o
bé empreses que volen certificar-se en aquests esquemes. Els canvis que han
sorgit en les noves versions fan necessari dur a terme una jornada específica en
la que s'abordin les modificacions envers BRC i IFS per tal que les empreses
puguin afrontar amb èxit la certificació.
La jornada és gratuïta, però les places són limitades. 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 correu
electrònic monica.pascual@gencat.cat.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ggggggggg
ggggggggg
10 de maig de 2012. Acte de celebració del Centenari de l’ESAB
El proper dijous, 10 de maig de 2012, tindrà lloc a la Sala d'actes de Foment del
Treball Nacional, un acte de celebració amb motiu del centenari de l'ESAB.
Aquest acte ha estat organitzat per la Fundació Triptolemos, amb la
col·laboració de vàries entitats vinculades amb l'ESAB, entre les quals també hi
participa el COETAPAC.
Per a accedir al programa de l’acte i la invitació cliqueu aquí.
Ggggggggg

ggggggggg
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FIRES AGRÍCOLES

ACTIVITATS

Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de Primavera

Martorell

27/04/12

30/04/12

4ª Fira agrícola de Collserola

Collserola

29/04/12

Únic dia

Ecojardí. Fira de la jardineria

Alpicat

04/05/12

06/05/12

Fira del vi

Falset

05/05/12

07/05/12

Fira i diada de la maduixa de la
Vallalta

Sant Cebrià de
Vallalta

05/05/12

06/05/12

Firaverd

Carme

13/05/12

Únic dia

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

JORNADA SOBRE “LA REFORMA LABORAL”
El passat 12 de març, es va dur a terme a l'IQS la Jornada tècnica ''La Reforma
Laboral'', organitzada pel nostre col·laborador, el Bufet Escura i l'IQS,
conjuntament amb el nostre Col·legi.
L
La Jornada va ser tot un èxit, segons ens ha informat el Bufet
Escura, amb més de 200 assistents.
Per a consultar la documentació de la jornada cliqueu aquí.
Nota: Al Final del butlletí trobareu un article que ha elaborat el
Bufet Escura en relació a aquest tema.
Gggggggggg gggggggggg

Fotografia pressa durant la jornada.

ESCRIT ADREÇAT AL RECTOR DE LA UPC
En representació de més de 16.000 col·legiats, els representants de 12 Col·legis
Professionals de Catalunya, entre els quals es troba el COETAPAC, van fer arribar
una carta conjunta al Sr. Antoni Giró i Roca, Rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya en relació al títol de Grau.
Podeu consultar la carta enviada clicant aquí.
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MANIFEST D’ACCÉS DIRECTE AL GRAU
Els representants de 12 Col·legis Professionals de la enginyeria tècnica, van signar de
forma conjunta una Declaració a favor de l’accés directe al Grau.
En Ramon Lluís Lletjós, president del COETAPAC, en representació de la Junta de
Govern del Col·legi, que va acordar per majoria posicionar-se a favor de l’accés
directe al Grau, va signar l’esmentat Manifest.
Per consultar el Manifest cliqueu aquí.

Ggggggggg

ggggggggg

ACTIVITATS
CONTACTES AMB DIFERENTS GRUPS PARLAMENTARIS, AL RESPECTE DE
L’ACCÉS A L’ENGINYERIA DE GRAU
En relació amb la Declaració que les Enginyeries Tècniques de Catalunya vàrem
signar per tal de demanar la promulgació d’un Reial Decret que possibiliti
l’adaptació dels actuals enginyers tècnics als nous títols de Graduats en
Enginyeria mitjançant el reconeixement efectiu i directe de l’enginyeria
professional com a enginyer tècnica, i que vàrem fer arribar, entre d’altres, a
tots els grups parlamentaris; el passat dia 13 de febrer de 2012 el Degà del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Sr. Joan Ribó, i el
President del nostre Col·legi, Sr. Ramon Lluís Lletjós, varen mantenir una
reunió, a instàncies del Grup Parlamentari d’ERC, que així ho va sol·licitar al
nostre Col·legi, amb el diputat del Parlament de Catalunya, Sr. Pere Aragonès, a
la qual vàrem comentar-li el contingut de la Declaració i demanar-li el
recolzament del seu Grup Parlamentari.
La reunió, que va tenir lloc a la seu del Parlament de Catalunya, va ser molt
cordial i positiva per quant el Sr. Pere Aragonès es va mostrar molt obert a
l’expressat en la Declaració, i ens va comentar que parlaria del tema amb el
Director General d’Universitats, i al temps ens faria arribar una relació dels
diputats dels altres Grups presents a la Cambra Catalana que s’ocupen
d’aquesta qüestió, per tal de que poguéssim contactar amb ells.

Interior del Parlament de
Catalunya

Posteriorment, en data de 28 de març de 2012, va ser el Grup parlamentari del
PSC qui es va posar en contacte amb el Col·legi per tal de sol·licitar una reunió
entre el President del COETAPAC, en Ramon Lluís Lletós, i la diputada del Grup
Parlamentari del PSC, Sra. Marina Geli, la qual també es va manifestar molt
predisposada a les reivindicacions exposades en la Declaració, i va agafar el
compromís de contactar amb la resta dels Grups Parlamentaris per tal de fer
una proposta, des del Parlament de Catalunya, en el sentit de recollir les
nostres peticions i poder-les traslladar posteriorment al Govern de l’Estat
espanyol.
En posteriors Info@gricoles esperem poder-vos donar més notícies al respecte.
8
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FESTIVITAT DE SANT ISIDRE A LES DIFERENTS DEMARCACIONS
Com es tradició al nostre Col·legi, anualment cada demarcació organitza un
dinar/sopar en commemoració de la Festivitat de Sant Isidre.
Durant aquest acte també és tradició retre homenatge als companys que
estan col·legiats amb nosaltres des de fa 25 o més anys.
El programa a les diferents demarcacions és el següent:

ACTIVITATS

BARCELONA
Dia de celebració: 12/05/2012 a les 11:30 h (visita), i a les 14:00 h (dinar)
Lloc: Restaurant Mas Rabell de Bodegues Torres. Sant Martí Sarroca
(Barcelona).
Més informació i inscripcions a: barcelona@agricoles.org / 93.415.99.84
GIRONA
Dia de celebració: 12/05/2012 a les 21:00 hores
Lloc: Restaurant Mas Renart de Mollet de Peralada ( Ctra. Espolla, 11)
Més informació i inscripcions a: girona@agricoles.org / 972.24.00.47
LLEIDA
Dia de celebració: 18/05/2012 a les 21:30 hores
Lloc: Restaurant Castell d’Albatàrrec, situat al c. Joan Miró, 8
Més informació i inscripcions a: lleida@agricoles.org / 973.24.32.39
TARRAGONA
Dia de celebració: 25/05/2012
Lloc: Restaurant de La Boella. La Canonja
Més informació i inscripcions a: tarragona@agricoles.org / 977.211.285
TORTOSA
Dia de celebració: 8/06/2012 a les 22:00 hores
Lloc: Tasca Bohemia. Tortosa
Més informació i inscripcions: tortosa@agricoles.org / 977.51.00.43

Torna a l’inici
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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 bàsic de càlcul d’estructures d’acer segons CTE
Data inici

FORMACIÓ

Data final

04/05/2012 22/05/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

20

Demarcació de Barcelona

Consultar
web

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

ttttttttttttttt

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

ttttttttttttttt

BUREAU VERITAS BUSINESS SCHOOL
Us recordem que el COETA i Bureau Veritas Business School tenen signat 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.
Logo Bureau Veritas

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: 11/04/2012

BORSA DE
TREBALL

Docent de Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI).
Es requereix: Titulació Enginyeria Tècnica
Agrícola, (preferible especialitat
d'Hortofructicultura i Jardineria).
Es valorarà experiència i/o acreditació en
docència.
S'ofereix: Feina a mitja jornada com
docent en PQPI de jardineria durant dos
mesos i possibilitat de continuar el proper
curs 2012-2013.

Data oferta: 28/03/2012
Responsable Tècnic. En dependència
del Country Manager i en relació amb
el Departament de Business
Innovation de la matriu
Es requereix: Formació universitària
superior en agronomia; Experiència
mínima de 5 anys en producció
vegetal i biociències: treball en
universitats, centres d'investigació,
departaments d'investigació desenvolupament d'empreses del
sector, o en suport tècnic de

Data oferta: 29/03/2012
Enginyer Tècnic Agrícola amb l'especialitat
en hortofruticultura i jardineria
Ocupació: Manteniment espais enjardinats
Lloc de treball: Barcelona
Tasques: Col·laboració en disseny de zones
enjardinades i manteniment de les mateixes.

desenvolupament i demostracions;
Capacitat de treball en equip i de
suport a xarxes comercials.
Capacitat de comunicació; Alt nivell
d'anglès; Disponibilitat a viatjar.
S’ofereix: Cada candidatura es
tractarà confidencialment i segons
l'experiència aportada

Capacitats: Persona meticulosa, motivada i
amb ganes de desenvolupar un nou projecte.
Experiència mínima d'un any en feines de
manteniment.
S’ofereix: Tipus de contracte: Temporal amb
possibilitat de fer contracte fixe més
endavant.
Data aprox.incorporació: Abril
Salari a negociar en funció de la candidatura
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Data oferta: 07/03/2012

Data oferta: 25/04/2012

Enginyer Tècnic Agrícola explotacions

BORSA DE
TREBALL

agropecuàries

Enginyer Tècnic Agrícola.

Perfil: Persona per gestionar granja

Es requereix: Més de 5 anys
d’experiència realitzant valoració de

d'inseminació artificial a Vimbodí,

finques rústiques, explotacions

s'encarregarà de: - cura del benestar

agràries, etc., preferiblement per a

animal -alimentació i cura en general -

alguna societat de tasació homologada

gestió i desenvolupament de la granja

pel Banc d’Espanya.

en general -elaboració de dosis seminals
-coordinació de les feines del personal

Coneixement i domini del programa

a càrrec: 2

TASA 2003

S’ofereix: contracte en empresa en

S’ofereix: Contracte mercantil de

procès d'expansió i lider al seu sector.

col·laboració.

Població on esta situada la granja.
Horari: intensiu de matins

DESCOMPTES EN PAQUETS VACACIONALS
Arrel de l’acord signat amb Barceló Viatges, aquesta agència ens ha fet arribar tot
una sèrie d’ofertes especials per als col·legis professionals en quant a paquets
vacacionals i creuers:

CONVENIS

Balears

Canàries

Creuers

Istanbul

Riviera Maya

Playa Bávaro

Recordeu que també teniu disponible una plataforma exclusiva pels col·legiats,
amb descomptes en vols, hotels i lloguer de vehicles.
Gggggggggg
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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
Ja hem arribat als 100 contactes.
A banda del perfil d’usuari, hem creat una pàgina del Col·legi, a la qual en
tenim 27 “seguidors”.
Twitter
Hem publicat fins a dia d’avui 46 twits.
L’augment de contactes des del darrer butlletí ha sigut considerable,
actualment en tenim 73 seguidors i seguim a 19 usuaris (la majoria relacionats
amb el nostre sector).
LinkedIn
Tenim 55 contactes
El grup del COETAPAC continua creixent, som 279 membres.
Youtube
Tal i com us vàrem avançar al darrer butlletí, ja tenim penjada alguna
conferència a la vostra disposició.
Si esteu interessats en accedir al canal i subscriure-us per a rebre les
notificacions amb les actualitzacions, cliqueu aquí.

ESTADÍSTIQUES WEB DE L’ÚLTIM MES

Torna a l’inici
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CONGRÉS APEVC
Els passats dies 29, 30 i 31 de març, va tenir lloc a Malgrat de Mar el Congrés ”El
llindar de la jardineria. Els espais verds en condicions extremes''.
En el transcurs de les Jornades es va fe la presentació de la nova Web de la
Fundació de la Jardineria i el Paisatge.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

L’acte va ser organitzat per l’APEVC, amb la col·laboració, entre d’altres del
nostre Col·legi.
Per accedir al llibre de ponències de la Jornada cliqueu aquí.
Per a més informació podeu contactar la web de l’APEVC

ACTE COMMEMORATIU CENTENARI DE L’ESAB
La Fundació Triptolemos, està organitzant pel proper dia 10 de maig, un acte
d’homenatge a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, que tindrà lloc a
Foment de Treball Nacional.
Des d’aquesta Fundació se’ns ha sol·licitat al Col·legi donar suport i divulgació a
l’acte; proposta que ha sigut acceptada.
Podeu trobar més informació i l’invitació a l’acte a l’apartat “agenda” de la web, o
clicant aquí.
Gggggggggg
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Amb aquest apartat tenim l’intenció de fer-vos arribar articles que puguin ser del
vostre interès. En aquest cas us fem arribar un article elaborat pel Bufet Escura

APLICACIÓ PRÀCTICA SOBRE “LA REFORMA LABORAL”

L’ARTICLE

La "Reforma laboral" recentment aprovada, ha suposat una de les reformes
més importants del mercat de treball, i ja s'han pogut apreciar algunes
conseqüències:
1. – Simplificació de tràmits en els ERO Extinció / Suspensió / Reducció
jornada:
La supressió del requisit de l'autorització prèvia de l'Autoritat Laboral per
l’acomiadament col·lectiu, les suspensions de contracte o les reduccions de
jornada han provocat una inicial agilització dels tràmits i en la planificació. Per
exemple, les empreses, amb una completa documentació i justificació de les
causes econòmiques, organitzatives o de producció, saben que després de 15 o
30 dies exactes, es podrà realitzar l’acomiadament col·lectiu.
2. - Ajustaments salarials.
Les empreses, si ho justifiquen bé, podran dur a terme reestructuracions de
costos impensables amb la regulació anterior. Moltes empreses, per exemple,
estan fent diagnòstics jurídics per tal de fonamentar i documentar la seva
situació econòmica i aconseguir una adaptació dels salaris dels treballadors a la
situació econòmica que travessen.
3. - Supressió dels salaris de tramitació.
Els efectes de l'eliminació dels salaris de tramitació han tingut un immediat
reflex en la dinàmica associada als coneguts "acomiadaments objectius". S’ha
pogut comprovar com, amb la preparació d'una carta d'acomiadament que
reflecteixi fidelment les dificultats de l'empresa, un cop fets els
acomiadaments, els treballadors, en el seu ple dret, s'assessoren sobre les
possibilitats de reclamació i s’aprecia un major equilibri en la negociació.
4. - Flexibilitat interna
Cal estudiar cas a cas les estratègies adequades i obtenir un diagnòstic positiu
per implantar-les. Mesures com canvis de torns, d'horaris, de jornada,
reorganitzacions, funcions, etc ... de forma que la companyia pugui optimitzar
els seus processos, la producció i les millores que fomentin la tan necessària
competitivitat en el mercat.

Torna a l’inici
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RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR
El resultats de l’enquesta publicada al darrer Info@gricoles han sigut els
següents:
La pregunta era, “Quin o quins serveis són els que incentiven la teva
col·legiació i quins són els que potenciaries més”
A continuació podeu veure una gràfica amb els resultats:

ENQUESTES

Nota: En aquesta enquesta es podia seleccionar més d’una opció, per tant els
percentatges poden superar el 100%.
Gràcies per la vostra participació, prenem nota de cara a optimitzar els serveis.
L’ENQUESTA
Per tal de organitzar jornades, cursos, etc, que puguin ser del vostre interès, en
aquesta edició us preguntem en relació a la vostra activitat professional, en quin
àmbit es desenvolupa i quina és la vostra situació laboral actual.

ACCEDIR A L’ENQUESTA
Torna a l’inici
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