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L’ENQUESTA

REUNIÓ I MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
El passat 16 de maig va tenir lloc a la seu del COETAPAC de Barcelona la Junta
de Govern. Durant la reunió es va fer lectura i aprovació de l’acta corresponent
a la Junta del dia 19 de març. El President de la Junta, va fer lectura i explicació
de les activitats realitzades des del mes de març fins el mes de maig. Tanmateix
la nova Secretaria tècnica va donar explicacions de les activitats realitzades. El
fins ara Secretari de la Junta, en Francesc Xavier Vila va presentar la seva
renuncia i posteriorment el President de la Demarcació de Barcelona, tal i com
indiquen els estatuts, va presentar una nova proposta. Aprovant-se per part de
tota la Junta que el nou secretari en funcions serà en German Esteban, actual
tresorer de la Demarcació de Barcelona.
Volem aprofitar aquestes línies per agrair al company Francesc Xavier Vila la
tasca desenvolupada durant el temps que ha estat com a secretari, i desitjar al
company German Esteban molts èxits en aquesta nova responsabilitat de
secretari, que compartirà amb l’esmentada anteriorment, de tresorer de la
demarcació de Barcelona.

JORNADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Aquest any i amb motiu de la celebració dels 100 anys de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, el col·legi va organitzar un seguit d’actes que van
ocupar tot el dia.

Entrada ESAB

Es van portar a terme les Assembles Generals Ordinàries del nostre col·legi i
de MUNITEC. Per acabar d’arrodonir la Jornada, es van realitzar altres
activitats: Com la interessant Conferència a càrrec del Director General de
l’IRTA , Sr. Josep M. Monfort, amb el tema ''L'IRTA en el nou entorn
socioeconòmic''. També es va realitzar una visita guiada per les instal·lacions
de l’Escola.
Volem agrair molt especialment el tracte rebut pel
personal de l’ESAB durant tota la jornada.
Us animem a que assistiu a les properes convocatòries,
el col·legi és de tots i per a tots.

2.0
Conferència Sr. Josep M. Monfort

Torna a l’inici
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RESUM ASSEMBLEA MUNITEC
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2.0
ACTUALITAT

Torna a l’inici

En primer lloc val a dir que l’assistència va ser escasa, però la delegada de
MUNITEC (Sra. Monserrat Bes) va exposar amb detall tots els punts previstos.
Es va fer lectura i es va aprovar l’Acta de l’Assemblea anterior, amb 6 vots a favor,
0 en contra i 0 abstencions.
Es va fer una lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Segon Grau
anterior. Aquesta no es va aprovar, i es va acordar que en l’Assemblea del proper
cap de setmana a Madrid, es demanaria que constés a l’acta el tema que es va
tractar a la reunió sobre el tema laboral de la Sra. Montserrat
Es va revisar l’informe de la Comissió de Control de Comptes Anuals, en referència
a l’exercici 2011, de MUNITEC, i que la Sra. Montserrat Bas forma part d’aquesta.
Els punts destacables son l’increment del Patrimoni de la Mútua, la baixada pel
que fa als Resultats i respecte l’any anterior 2010 i el descens de mutualistes.
S’aproven per unanimitat els pressupostos presentats per la nova Junta
corresponents a l’exercici 2012, com a vot de confiança al nou equip, i perquè s’ha
vist que les partides de despeses s’han reduït considerablement. Es demanarà més
informació pel que fa als bens immobles que apareixen als comptes.
S’aproven per unanimitat els nous estatuts de la mutualitat. Aquests recullen la
modificació , revisió i adaptació segons marca la llei.
Pel que fa al reglament electoral, la nova Junta ha decidit posar per escrit les bases
i regles que regiran en les eleccions a càrrecs de la Mútua, ja que fins ara no hi
havia cap document que ho regulés. S’aprova el reglament.
Es procedeix a fer lectura de l’informe del defensor del mutualista, no hi ha cap fet
destacable.
Es recullen tot un seguit de propostes per a fer arribar a la propera Assemblea
General de segon grau de MUNITEC:
1.- Es proposa que les oficines de MUNITEC a Barcelona es traslladin a la seu del
COETAPAC.
2.- Es proposa que la informació de MUNITEC (informes, memòries, pressupostos,
etc) es puguin consultar a través de la web del Col·legi (area privada).
3.- Es demana que els delegats de MUNITEC de Catalunya i de Castilla-Centro
formin part de la Executiva de la Mútua, ja que son les delegacions amb més
mutualistes (superen el miler, en front d’altres delegacions que estan al voltant del
500 mutualistes).
4.- Es demana que facin arribar l’informe de l’auditor que va realitzar la revisió dels
comptes 2011.
Es nomenen 3 mutualistes per a la signatura de l’acta de la reunió: Sr. Albert
Juanola Colom, Sr. Ramon Lluis Lletjós i Castells i Sra. Elisabet Gimeno i Gelabert.
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RESUM ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COETAPAC

2.0

L’Assemblea es va iniciar puntualment en segona convocatòria. Es va iniciar la
sessió amb la revisió i recompte de vots delegats. Es va descartar uns dels vots
delegats per manca de presentació de la fotocopia del DNI del col·legiat
delegant.

ACTUALITAT

Es va informar de la incorporació d’un nou punt de l’ordre del dia sol·licitat
per un col·legiat, relatiu a “Informe de la Fundació de la Jardineria i el
Paisatge”.
El president va donar la benvinguda als assistents.
Es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior (de data 1 de juliol de 2011).
El president va fer una exposició de les activitats portades a terme des de
l’anterior Assemblea General i fins a la data actual, recordant que tota la
documentació que fa esment l’ordre del dia de l’Assemblea ha estat a
disposició dels col·legiat a través de la web del Col·legi.
Els assistents a l’Assemblea General Ordinària, demanen que s’expliqui el
Manifest de reprovació que tots els membres de la Junta de Govern del
Col·legi, excepte el company Santi Llurba, van presentar en la Junta de Govern
que es va celebrar el dia 19 de març de 2012 a Mollerussa i que posteriorment
es va traslladar a la junta de la demarcació de Tarragona pel seu coneixement
i efectes oportuns. Els assistents a l’Assemblea General, un cop van recollir
l’explicació de la situació, va donar el seu suport als signants del Manifest.
Posteriorment el Secretari fa una breu exposició de la memòria d’activitats
anual del Col·legi i que es va aprovar per unanimitat.
Es va fer una exposició del Balanç i els Comptes de Resultats de l’exercici
econòmic 2011. En aquest sentit hi havia dos col·legiats encarregats d’auditar
aquests comptes. Per una Part en Francesc Clarisó que va aprovar els comptes
presentats i per l’altre en Santi Llurba, que va disculpar la seva absència per email, i en el mateix va exposar el seu desacord amb els comptes presentats i la
manca de temps per poder portar a terme una auditoria d’aquests comptes,
per la qual cosa no pot aprovar els comptes 2011. S’aproven els comptes de
l’exercici 2011 per unanimitat.
Es fa presentació del pressupost proposat per a l’any 2012, disculpant
l’absència del Tresorer per motius laborals. S’aproven per unanimitat.

Continua a la
pàgina següent

Torna a l’inici
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La Directora de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge va fer una presentació de les
activitats i novetats portades a terme durant l’any 2011.

2.0
ACTUALITAT

Durant el torn de paraules, els col·legiats van expressar diverses propostes tals com: la
posada en funcionament de la Finestreta única, amb les dades mínimes dels col·legiats
(número de col·legiat, nom i telèfon de contacte), es va acordar que es faria una revisió
de les dades dels col·legiats per poder diferenciar les dades personal de les
professionals. Es va demanar l’optimització d’alguns aspectes de la web per fer-la més
dinàmica.
Sense cap més tema a tractar es va finalitzar la jornada sent les 8 del vespre.

Fotografia presa durant l’Assemblea

KAUSAL 2012
El passat 3 de maig de 2012 es van reunir a la seu de Barcelona del Col·legi, el
president del COETAPAC, en Ramon Lluís Lletjós, i la Cap de l’Àrea de
Planificació i Auditoria de l’ACSA, na Glòria Cugat, per a estudiar la possible
col·laboració amb KAUSAL 2012, el 5è Congrés Internacional d’Autocontrol i
Seguretat Alimentària, amb el lema “Junts, aliments amb garantia”, que tindrà
lloc des del 17 al 19 d’octubre de 2012.
Arrel d’aquesta reunió es va acordar que si s’arriba al mínim de 20 col·legiats
inscrits, ens faran una reucció 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 visiteu la web www.kausal.cat

Ffffffffffffff

ttttttttttttt
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REUNIÓ AMB AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA
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ACTUALITAT

El passat 31 de maig el President del COETAPAC, juntament amb la Secretaria
Tècnica i el Advocat del Consejo es van reunir amb el Director General de
l’Autoritat Catalana de la Competència. El motiu de la reunió va ser la
presentació del nostre Col·lectiu a l’Agència i la nostra predisposició a acomplir
amb les normes. L’ACC ens va lliurar l’informe sobre els Col·legis Professionals
fet per la Comisión Nacional de la Competencia.
L’Agència es va oferir a revisar els documents amb possibles problemàtiques i
que son presents a la web del nostre Col·legi, informant si hi ha alguna cosa a
corregir.

NOU CANAL DE COMUNICACIÓ AL COL·LEGI
Seguint la línia dels darrers temps, continuem estudiant noves possibilitats de
comunicació i/o relació entre el Col·legi i els col·legiats, per a poder fer-vos
arribar noticies, actes, cursos... que creiem que poden ser del vostre interès.
És en aquest sentit que recentment hem instal·lat un programa al Col·legi que
permet emular el whatsapp, i facilitarà un contacte directe i gratuït per a fervos arribar informació molt puntual que pugui ser del vostre interès.
Som conscients de que és una eina molt útil, però que si no s’utilitza de forma
correcta pot ser incòmoda per l’usuari, per tant a través d’aquesta via només
informarem molt puntualment d’alguna jornada, acte, curs... que sigui de
gran interès pels col·legiats.
Si de totes formes hi ha algun col·legiat que no està interessat en rebre cap
informació per aquest canal, si us plau, li agrairíem ens ho fes saber per tal
de treure’l de la base de dades.
NOTA: Els canals de comunicació als que us heu de dirigir per a contactar
amb el Col·legi continuen sent els habituals:
- Telèfon: 93.217.97.53
- Correu electrònic:

Secretaria Tècnica (secretaria_tecnica@agricoles.org)
Administració (collegi@agricoles.org)

El whatsapp normalment estarà tancat i no veurem les vostres consultes.
Benvinguts al Col·legi 2.0

Torna a l’inici
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El passat 26 de juny de 2012 el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i el
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, van signar un
manifest sobre el projecte “Eurovegas”, al qual s’apunta que aquest projecte compromet
un dels millors espais agrícoles de Catalunya.
Del contingut del manifest podem extreure vàries dades rellevants, com per exemple que
les zones de delta tenen un potencial productiu intrínsec, que multiplica per 10 el d’un sòl
de secà, i a nivell de rendes podríem parlar que les multiplica per 30 o 40; o que
e
en un context econòmic, la indústria agroalimentària és el primer sector en pes
en el PIB industrial català.
m

Es va donar difusió del manifest a través de les xarxes socials, el qual ha tingut
molt bona acceptació per part dels nostres col·legiats.
Han sigut varis medis de comunicació els que s’han fet ressò de la noticia,
podeu trobar més informació clicant aquí.
Per accedir al manifest cliqueu aquí.

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Parc agrari del Baix Llobregat, delimitat per la
ciutat aeroportuària, el Prat de Llogregat, el riu
Llobregat, Sant Boi, Viladecans i Gavà

LA REVISTA
Està previst la publicació d’un nou exemplar de la Revista del Col·legi pel proper mes
de setembre.
Ja tenim la majoria dels articles i estan en fase de maquetació, pel que fa a la
publicitat tot i que ha baixat respecte altres anys, podem dir que segueix sent un èxit.
Volem fer una crida a tots els col·legiats que estiguin interessats en publicar un article
que sigui d’interès per a la resta de companys, que es posin en contacte amb el
col·legi (collegi@agricoles.org).

Revista any 2010

Torna a l’inici

Revista any 2011

Revista any 2012
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NOU
CARNET
COL·LEGIAL
AGENDA
COETAPAC
continuació
detallem
la relació
d’activitats
que properament
es duran
a
UsA informem
queus
aquest
nou carnet
substitueix
a l’anterior;
per tant els que
estigueu
interessats
en obtenir
carnet
funcions financeres i xip, l’heu de sol·licitar a través
terme al Col·legi
o aelles
qualsamb
hi col·laborem:
dels canals que s’indiquen al document tramès. No obstant, si quan finalitzi la promoció,
de maig
de 2012.
les claus
per reduir
costos de
energètics
i controlar
no3 l’heu
sol·licitat
i no Conegui
us interessa
obtenir-lo,
us enviarem
totes formes
un carnet
la qualitat
l’energia
amb
el mateixde
disseny
però elèctrica
sense aquestes funcions.
Per sol·licitar-ho seguiu les instruccions del següent document:

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
LaBenvolgut
jornada
va dirigida a tècnics i directius d'empreses del sector alimentari que
col·legiat,
actualment estan certificats en esquemes de Seguretats Alimentaria BRC i IFS o
Posem a la seva disposició el nou carnet col·legial amb funcionalitats financeres que l’identifica com a membre
Col·legi i que lique
permet
incorporar
signatures electròniques
fruit deesquemes.
l’acord de col·laboració
amb Caixa
bédelempreses
volen
certificar-se
en aquests
Els canvis
que han
d’Enginyers.
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
Només per sol·licitar
el carnet, gaudirà d’un saldo de 15 euros, i si vostè és una de les primeres 20 persones a
electrònic
monica.pascual@gencat.cat.
fer una compra amb la targeta, Caixa d’Enginyers li abonarà, a la seva targeta, la quota col·legial d’un any.5
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
Sol·licitarelelCOETAPAC.
carnet col·legial és molt fàcil:
participa
Per a accedir
al i programa
de
l’acteque
i lapotinvitació
cliqueu
Empleni
faci’ns arribar la
sol·licitud
descarregar-se
aquí. 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).
Ggggggggg ggggggggg
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.
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ACTIVITATS

Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de Sant Jaume

Reus

20/07/12

22/07/12

Fira de Sant Jaume

Prats de Lluçanès

22/07/12

22/07/12

Firagost

Valls

31/07/12

01/08/12

Fira multisectorial

Mont-Roig del Camp

03/08/12

05/08/12

Fira de l’avellana

Riudoms

10/08/12

12/08/12

Fira de Sant Llorenç

Bellver de Cerdanya

10/08/12

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.

AGENDA COETAPAC
9 de juliol de 2012. Cloenda del centenari de l’ESAB
El centenari de l’ESAB arriba al seu final en un acte de cloenda que tindrà lloc a la sala
Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, i en el qual es presentarà un llibre
commemoratiu. És un acte obert a tots els que vulguin conèixer la història i les
importants aportacions que ha fet l’Escola a l’agricultura catalana, però que té un
especial interès per als antics alumnes de l’Escola, ja que serà una bona ocasió per a
retrobar els companys i professors.
tttttttttttt
Per a més informació i accedir a la invitació, cliqueu aquí. Ffffffffffffff

12 de juliol de 2012. Jornada “La varietat empeltre, l’olivera de la terra alta”
Amb la jornada d’enguany volem exposar al sector dos vessants del conreu:
- Les tècniques de producció pensant amb la millora de la qualitat i amb l’optimització
dels costos
- Els resultats de la selecció clonal d’”Empeltre” duta a terme a l’IRTA amb material
vegetal de diferents zones productores d’Espanya.
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Per veure el programa de la jornada cliqueu aquí.

18 d’agost de 2012. XXVII Jornada d’agricultura a Prada “Els joves i la
dinamització del sector agrari”
El proper dia 18 d'agost de 2012, tindrà lloc al Liceu Renouvier de Prada de Conflent la
XXVII jornada d'agricultura a Prada ''Els joves i la dinamització del sector agrari'', a la
qual volen abordar l'aportació dels joves a la dinamització del món agrari des de
diverses perspectives.
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Per veure el díptic de la jornada cliqueu aquí.
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AGENDA “ACTE DESTACAT”
CONFERÈNCIA “LES LLEIS ÒMNIBUS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN L’ÀMBIT
AGROAMBIENTAL”
El proper dijous, dia 12 de juliol, a les 16,30 h. us convidem a una conferència
que s'organitza a la seu del Col·legi a Barcelona, sobre la Llei Ómnibus.

ACTIVITATS

La conferència tractarà 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 anirà a càrrec dela Sra. Arantxa Colom, advocada
dela Generalitat de Catalunya adscrita al Gabinet Jurídic del Departament de
Presidència.
Preguem confirmeu assistència enviant un correu electrònic amb les vostres
dades a collegi@agricoles.org
Per primer cop, i a mode experimental, els que no pugueu assistir a la Jornada,
podreu seguir-la a través del canal de Twitter del Col·legi @COETAPAC.
Aquesta retransmissió paral·lela permetrà fer-vos arribar en directe els titulars
més destacats de la Jornada, a la vegada que podreu fer els vostres
comentaris al respecte i formular preguntes a la Sra. Arantxa Colom, ja que al
final de la jornada li traslladarem alguna de les que arribin.
El hastag que s’utilitzarà per poder fer el seguiment de la jornada serà
#omnibusagricoles. Animeu-vos a participar!
Ffffffffffffff
tttttttttttt
CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT ISIDRE A LES DEMARCACIONS
Com és tradició al nostre Col·legi, un any més s’ha celebrat la festivitat de Sant
Isidre a les diferents demarcacions:
Barcelona
Lloc: Mas Rabell
Ubicació: Sant Martí de Sarroca (Bodegues Torres)
Jornada: - Visita al Celler Torres
- Dinar de germanor al Restaurant Mas Rabell
- Acte commemoratiu pels 25, 45 i 50 anys de col·legiació
Per a més informació i per veure les fotos i el vídeo de la jornada cliqueu aquí.
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Girona
Lloc: Mas Renart
Ubicació: Mollet de Peralada

ACTIVITATS

Jornada: - Visita al Celler la Vinyeta (Propietat del col·legiat Josep Serra)
- Sopar de germanor al Restaurant Mas Renart
- Acte commemoratiu pels 25 anys de col·legiació
Per a més informació i per veure les fotos cliqueu aquí.

Lleida
Lloc: Castell d’Albatàrrec
Ubicació: Albatàrrec
Jornada:

- Sopar de germanor al Castell d’Albatàrrec
- Acte commemoratiu pels 25, 40 i 50 anys de col·legiació
- Entrega del premis als guanyadors del premi de fotografia
- Entrega d’aportació econòmica a la Fundació Arrels Sant Ignasi
Per a més informació cliqueu aquí.

Tortosa
Lloc: La Tasca Bohèmia
Ubicació: Tortosa
Jornada:

- Sopar de germanor al Restaurant La Tasca Bohèmia
- Entrega del pin d’or
Per a més informació cliqueu aquí.

Torna a l’inici
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OFERTES LABORALS QUE PODEU TROBAR ACTUALMENT A LA WEB DEL COL·LEGI
Servei exclusiu pels col·legiats. Recordeu que per accedir a les ofertes heu d’entrar a
la zona restringida, amb el vostre número de col·legiat i contrasenya.
Data oferta: 13/06/2012
Data oferta: 23/05/2012

BORSA DE
TREBALL

Director General
NOTA: L'oferta ens l'han passat en
francès, ja que diuen que és idioma
imprescindible per accedir a la vacant:
Es requereix: - Formation universitaire.
Une formation d´ingénieur serait un plus
pour le candidat.
- Francaise et bonne connaissance de
l´anglais
- Expérience mínimum de 5 ans dans la
fonction de Directeur Général d´une

Responsable d’àrea forestal i
jardineria
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

entreprise industrielle est indispensable.
- Incorporación a empresa multinacional
con soluciones innovadoras, competitiva, en
crecimiento y solidez financiera.
- Paquete expatriación

Data oferta: 14/06/2012
Delegat comercial
Es requereix: *Persona amb clara
vocació comercial, orientada al client i
a la consecució d’objectius.

Data oferta: 12/06/2012

*Coneixements agrícoles, ramaders i/o
vitícoles. *Ganes de progressar i

Tècnic comercial

ambició professional. *Capacitat de

Lloc de treball: Vic

treball, iniciativa i autonomia. *Es

Es requereix: * Formació universitària (

valora Titulació universitària: Enginyer

enginyeria tècnica o veterinària) * Experiència Tècnic Agrícola, Agrònoms,
mínima de dos anys en àrea comercial *

Veterinaris…. *Es valorarà experiència

Disponibilitat per viatjar * Persona proactiva,

comercial en el sector agrícola,

metòdica, amb capacitat de treball en Equip,

ramadera i vitícola. *Imprescindible

orientada al client i a resultats * Coneixements carnet de conduir i 1 anys
d’informàtica a nivell d’usuari * Valorable

d’experiència laboral

experiència en sector agroalimentari i idiomes

S’ofereix: *Formació assegurada:

S’ofereix: - Estabilitat laboral i projecció dins formació inicial de 2,5 meses i
l’empresa - Retribució negociable segons vàlua

formació contínua. *Contracte
depuració indefinida. *Retribució
atractiva (fix, incentius, vehicle
d’empresa) *Possibilitats de promoció

Torna a l’inici
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Data oferta: 18/06/2012
Data oferta: 18/06/2012
Director de divisió
Es requereix: Funcions: Dirigir i
coordinar les activitats relacionades
amb l’anàlisi, creació, desenvolupament

BORSA DE
TREBALL

i avaluació de nous productes
(fertilitzants), així com de la millora i
actualització dels existents.

Encarregat de finca fructícola
Es requereix: Enginyer agrònom, enginyer
tècnic o similar per a portar finques als
següents llocs: 1) comarques gironines 2)
assessoraments i direcció per finca a Rússia
(estiu i tardor) Es valorarà experiència en
llocs similars, idiomes (català, anglès, rus)
capacitat de organització i de dirigir.

Imprescindible: Experiència en el
disseny, producció, comercialització o
assessorament de productes
fertilitzants per a l’agricultura.
Preferible: Formació en Enginyeria
Agrícola, Biologia o similar.
Formació específica en agricultura
ecològica.
S’ofereix: Alt nivell de responsabilitat
en expansió d’empresa.
Data oferta: 18/06/2012

Data oferta: 18/06/2012
Enginyer nord d’Àfrica
Es requereix: Enginyer industrial o
agroalimentari per a desenvolupament de
projectes en el nord d’Àfrica (Argèlia,
Marroc, Tunísia, etc), opcionalment
residència al nord d’Àfrica o
Girona/Barcelona. Es valorarà experiència,
idiomes (francès obligatori, i àrab opcional),
capacitat d’organització

i direcció.

Director de divisió
Es requereix: Delegat comercial a Girona per a
gestionar i desenvolupar una cartera de clients

Data oferta: 15/06/2012

realitzant la venda dels productes i serveis de

Tècnic comercial zona Catalunya

l'empresa, organitzant la prospecció amb accions

Es requereix: Empresa de nutrició

comercials i amb un seguiment de clients i per

animal especialitzada en el sector

animar una equip de col·laboradors.

porcí desitja cobrir un lloc de Tècnic

Perfil: *Enginyer Tècnic Agrícola amb clara

Comercial per a la zona de Catalunya.

vocació comercial, orientada al client i a la

Es busca un Enginyer/a Tècnic

consecució d'objectius. *Coneixements agrícoles,

Agrícola o Enginyer/a Agrònom o

ramaders i/o vitícoles. *Ganes de progressar i

Llicenciat/da en Veterinària, o algú

ambició professional. *Capacitat de treball,

amb experiència en el sector porcí.

iniciativa i autonomia. *Es valora experiència

Ha de ser una persona dinàmica, amb

comercial en el sector agrícola, ramader i vitícola.

vocació comercial, capacitat de

*Imprescindible carnet de conduir i 1 any

planificació i amb interès i

d'experiència laboral.

experiència en el sector porcí.

S'ofereix: *Formació assegurada: formació inicial

S’ofereix: Condicions a convenir

de 2,5 mesos i formació continuada. *Contracte de
duració indefinida. *Retribució activa (fix,
incentius, cotxe de l'empresa) *Possibilitats de

Torna a l’inici
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Data oferta: 01/07/2012

Data oferta: 25/06/2012

Taxador extern
Es requereix: Experiència en tot tipus
de valoracions agricoles en l'àmbit de
catalunya, amb el programa Tasa de

productes i serveis agrícoles que treballa
Tècnic Comercial per facilitar l’assessorament

S’ofereix: Col·laboració com tècnic

als clients donant el seu suport tècnic a la xarxa

extern amb remuneració variable
segons tipus de taxació. Assegurança
de taxacions a càrrec de l’empresa.

Important i coneguda empresa distribuïdora de
principalment a Lleida i Osca, cerca Assessor

Borsan.

BORSA DE
TREBALL

Assessor – Tècnic comercial

comercial I també ha de comercialitzar I
gestionar la seva pròpia cartera de clients.
Es requereix: *Formació com a Enginyer o
Enginyer Tècnic Agrícola. *Català parlat i
resident en la zona de Lleida i comarques
limítrofes. *Competències per la comunicació,
integració en equip, amb capacitat de dinamitzar

Data oferta: 28/06/2012
Tècnic d’ADV –Comercial per
a la zona de Segrià, Urgell i
rodalies.

i facilitar suport als altres comercials de
l’empresa. *Es valorarà capacitat i experiència
en establir i potenciar relacions comercials i
experiència en vendes

Perfil: *Assajos en camp,
proves de productes, estudis
i verificació de qualitats.
*Assessorament a agricultors
(tot tipus de cultius,
especialment fruiters).
*Assessorament comercial.
*Seguiment satisfacció
clients, assessorament i
venda. *Cerca de nous clients
i de nous mercats.
Es requereix: *Enginyeria
Tècnica Agrícola.
*Experiència a partir de 12
mesos. *Disponibilitat per a
viatjar. *Vehicle propi i
carnet B.
S’ofereix: *Oferta de treball
estable. *Jornada laboral
completa. *Vehicle d’empresa

Data oferta: 28/06/2012
Assessor – Tècnic comercial per a empresa de
distribució de productes i serveis agrícoles
(fitosanitaris, nutrients, desinfectants….)
Es requereix: *Formació com Enginyer/a Tècnic/a
Agrícola. *Es valorarà capacitat i experiència en
establir i potenciar relacions comercials i experiència
en vendes. *Català parlat i resident en la zona de
Lleida i comarques limítrofes *Competències per la
comunicació, integració en equip, amb capacitat de
dinamitzar i facilitar suport als altres comercials de
l’empresa. *Sols residents a la zona d’influència de les
Borges Blanques. *Experiència requerida a partir de
36 mesos. *Disponibilitat per a viatjar. *Carnet B
S’ofereix: *Contracte laboral. *Estabilitat laboral.
*Jornada completa. *Oferta de nova creació, de
caràcter estable.
Incorporació immediata en empresa amb expansió.
Condicions segons vàlua del candidat.
Superats els sis mesos vehicle d’empresa

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 “Auditor Intern en sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2008”
Data inici

FORMACIÓ

Data final

23/07/2012 27/07/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

20 hores

Demarcació de Barcelona

Consultar
web

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Introducció a les valoracions agràries”
Data inici

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

tttttttttttt

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

tttttttttttt

BUREAU VERITAS BUSINESS SCHOOL

Logo Bureau Veritas

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.
Ffffffffffffff

Torna a l’inici
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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
L’augment del nostre perfil ha Facebook ha sigut bastant considerable, hem
passat dels 100 contactes que teníem en l’anterior edició de fa 2 mesos, als
270 que tenim a dia d’avui. Es pengen ofertes laborals que trobem a la xarxa.
La interactivitat amb els col·legiats també té una tendència a l’augment.
Twitter
Aquesta xarxa també té una tendència a l’augment ja que hem passat dels 46
twits que teníem en l’anterior edició, als 91 que tenim a dia d’avui.
L’augment de l’activitat també s’ha vist reflectida en els seguidors del nostre
canal, ja que hem passat de 73 a 114 seguidors.
A dia d’avui des del Col·legi s’han creat dos hastag: #santisidre2012 i
#omnibusagricoles (des d’aquest segon, i a mode de prova, es podrà seguir en
directe la conferència del proper 12 juliol que tindrà lloc al COETAPAC).
LinkedIn
Tenim 64 contactes, respecte els 55 de l’anterior edició.
El grup del COETAPAC continua creixent, som 292 membres.
Youtube
En aquest darrer període s’ha penjat el vídeo de la celebració de Sant Isidre
que va organitzar la demarcació de Barcelona.
Si esteu interessats en accedir al canal i subscriure-us per a rebre les
ESTADÍSTIQUES WEB DEL DARRER PERÍODE (MAIG – JUNY)
notificacions amb les actualitzacions, cliqueu aquí.

Torna a l’inici
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SIGNATURA CONVENI AMB L’ICF

CONVENIS

El passat 5 de juny es va signar un conveni entre el COETAPAC i l’ICF, aquest
conveni ens converteix en Promotors Financers. Aquest servei va adreçat a tots els
col·legiats que estiguin interessats en la sol·licitud d’un crèdit a l’Institut Català de
Finances. Des del Col·legi i mitjançant la figura del Promotor es donarà
assessorament dels productes més avantatjosos per al col·legiat, així que de la
documentació necessària per a la seva sol·licitud i posterior seguiment del procés.

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
Telefonia

BBBBB
Lloguer de vehicles

Recobrament d’impagats

BBBBBB
Carburant i viaT

BBBBBB BBBBBB
Assegurança de salut

Torna a l’inici
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FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE
NTJ 11V: 2012 ENJARDINAMENTS VERTICALS

PUBLICACIONS

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge (FJiP) ha publicat
a
a l’abril de 2012 la Norma Tecnològica NTJ 11V: 2012
ENJARDINAMENTS VERTICALS, incorporant-la a la
col·lecció de les NTJ, amb una nova informació tècnica per
a una tipologia d’enjardinaments especials molt actuals i alhora molt exigents
tècnicament. Aquests enjardinaments verticals aporten una sèrie molt àmplia
de beneficis als seus inquilins i usuaris, a les edificions i també al medi ambient
urbà.
L’NTJ 11V, editada amb la intenció d’arribar a ser un nou "codi de bones
pràctiques" reconegut i emprat pel sector de la jardineria i el paisatge,
estableix la classificació de les 5 grans tipologies o sistemes constructius
d’enjardinaments verticals i recull i exposa els aspectes tècnics i legals per a la
seva correcta projecció, construcció i manteniment en façanes d’edificis i en
parets i murs.
TIPUS D’ENJARDINAMENTS VERTICALS
•
•
•
•
•

Enjardinaments verticals tradicionals
Enjardinaments verticals amb sistema de suport extern
Enjardinaments verticals amb cultiu en contenidors
Enjardinaments verticals amb cultiu en panells
Enjardinaments verticals amb hidrocultiu en geoproductes

Aquesta nova NTJ torna a posar en pràctica el compromís ferm de la FJiP de
seguir donant resposta al sector de la Jardineria i el Paisatge d’una informació
tècnica exhaustiva i actualitzada i consensuada dels diferents aspectes de
projecte, de posada en obra i de manteniment, consolidant la voluntat de
servei.
Joaquim Bosch Bosch
Enginyer tècnic agrícola i Postgrau en jardineria i paisatgisme, director tècnic
de l’NTJ 11V
Fundació de la Jardineria i el Paisatge - FJiP

Torna a l’inici
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L’ENQUESTA
En aquesta edició la temàtica de l’enquesta tracta sobre les relacions Col·legi –
col·legiat.

ACCEDIR A L’ENQUESTA

ENQUESTES

RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR
La participació ha augmentat considerablement respecte l’edició anterior. Des
d’aquí volem agrair als col·legiats la seva participació.
La temàtica de la pregunta anterior era sobre l’activitat professional que
desenvolupen els col·legiats.
A continuació podeu veure una gràfica amb els resultats:
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12%

68%

8%

35%

Nota: En aquesta enquesta es podia seleccionar més d’una opció, per tant els
percentatges d’alguna de les preguntes poden superar el 100%.
Gràcies per la vostra participació, prenem nota de cara a optimitzar els
serveis.
Torna a l’inici
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