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NOU CARNET COL·LEGIAL
Tal i com us havíem informat en anteriors comunicats, us adjuntem el nou carnet
col·legial, fruit del conveni subscrit entre el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya i Caixa d’Enginyers, que podeu utilitzar a partir com
acreditació de la vostra condició de col·legiat i, que en cas de haver-ho sol·licitat
expressament, també us oferirà funcions financeres.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
El proper dia 4 d’abril, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:15 hores en segona, tindrà lloc a la seu de
la demarcació – Passeig de Ronda, 170 altell- l’Assemblea General Ordinària de la Demarcació de Lleida.
Properament, us farem arribar la convocatòria, acompanyada de l’ordre del dia.
Durant l’assemblea es presentaran els comptes de l’any 2012 i els pressupostos
de l’any 2013 per a la seva aprovació, tal com marquen els estatuts. Així mateix
es presentarà la memòria corresponent a l’any passat i s’informarà als col·legiats
de les novetats legislatives i la seva repercusió a la nostra professió.
Us animem a tos els col·legiats a assistir-hi i us recordem que aquells que no
pugueu desplaçar-vos personalment podeu delegar el vostre vot amb la papereta
que a aquest fi se us trametrà adjunta amb la convocatòria.

RENOVACIÓ DEL TORN DE TREBALL, LLISTA D’EXPERTS INDEPENDENTS PEL
REGISTRE MERCANTIL i AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Us comuniquem que a fi de renovar la base de dades de la llista del torn de treball, adjuntem el qüestionari per a
que els col·legiats interessats en figurar en l’esmentada llista especifiquin les especialitats en què els interessa
treballar.
Així mateix, la demarcació de Lleida, en els termes que estableix l’art 67 de la Llei de societats de Capital i els
articles concordants del Reglament del Registre Mercantil (art. 340 i següents) trametrà al Registre Mercantil de
Lleida, una llista amb els enginyers tècnics agrícoles interessats en actuar com a experts independents per a la
realització d’informes sobre les aportacions no dineràries a societats anònimes o comanditàries per accions, així
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com la llista de perits interessats en emetre informes i taxacions pericials per a l’Agència Tributària. Aquestes dues
possibilitats les podeu consignar també en el full que us adjuntem del Torn de Treball.
Cal que retorneu l’imprès com a molt tard el 30 de febrer, acompanyat de fotocòpia del darrer rebut de
l’assegurança de responsabilitat civil professional (en cas de figurar ja inscrits en la llista de perits judicials no
caldrà aportar novament l’assegurança esmentada).

ELECCIONS AL COL·LEGI DE CATALUNYA
El dia 30 de maig de 2013 tindrà lloc les eleccions per renovar part de la
Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles
de Catalunya.
A finals del proper mes de març s’obrirà el procés electoral podent presentar
candidatura tots els col·legiats adcrits al Col·legi que tinguin com a mínim un
any de col·legiació i es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials.
Les candidatures podran ser individuals per a cadascuna de les vacants o en
equip pels càrecs electes.Totes les candidatures hauran d’acreditar el suport
d’almenys 20 col·legiats amb dret a vot.
En breu es donarà tota la informació detallada.
t/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_eL ORDINA

CURSOS I JORNADES

Tots els cursos compten amb la possibilitat de bonificació fins al 100% per la Fundació Tripartita.
Així mateix, Col·legiats en situació d’atur gaudiran d’un descompte del 25%.
CURS D’INICIACIÓ DE CONVERSACIÓ EN ANGLÈS
Objectiu: Assolir un domini de l’ idioma que permeti comunicar-se eficaçment a l’entorn empresarial i social.
Destinataris : Professionals que vulguin millorar i mantenir el nivell d’anglès oral.
Continguts : Conversa, debats, tertúlies / Temes d’actualitat a través de la premsa internacional / Anglès
per viatjar / Activitats per ampliar vocabulari .
DATA : dimecres, de març a juny de 2013 .
HORARI : de 20 a 21.30 h ( 30 h ).
PREU : 225 col·legiats, familiars de primer grau i estudiants ETSEA / 250 general.
LLOC: Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles . Passeig de Ronda 170 – Lleida.
Adjuntem tríptic amb bulleta d’inscripció.

HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA: APLICACIÓ DE TECNOLOGIES I NOUS PLANTEJAMENTS
EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.
Objectius: Obtenir la informació bàsica sobre equips, instal·lacions i sistemes aplicables a la indústria
alimentària, en base a la legislació i normes de seguretat alimentària a fi de permetre realitzar la validació
d’equips i protocols d’higiene i manteniment en indústries alimentàries.
Destinataris: Professionals i tècnics que intervinguin en la producció, control de qualitat, enginyeria i
manteniment en indústries alimentàries; així com, tècnics relacionats amb aspectes d’higiene i innocuïtat en
la indústria alimentària.
DATA: 25, 27 de febrer i 4,6, 11 i 13 de març de 2013.
HORARI:Dilluns i dimecres de 19 a 22 hores. (21 hores durada).
PREU:105 € preu general, 130 € per col·legiats del COETAC, familiars de primer grau i estudiants ETSEA.
LLOC: Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles . Passeig de Ronda 170 – Lleida. Adjuntem tríptic amb
bulleta d’inscripció.
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Jornada : Suport en la recerca de feina
Trobar feina o canviar de feina, és una situació transitòria a la nostra vida de la que cal sortin-se’n amb
èxit i amb bona nota. No és qüestió de sort sinó de professionalitat i autenticitat. Es tracta d’un procès
que requereix d’uns objectius, que té unes regles de joc i unes premisses.
Quines són les limitacions que no ens deixen analitzar bé les nostres opcions (
creences, pors, autoestima, el que diran, experiències, situació actual) i per què no
som capaços de posar-hi regles de joc ( jo no vull, jo desitjo, estic disposat a , etc ) i
per últim, què no ens deixa posar-hi objectius ( és limitar les opcions, no sé el que
més m’agrada, no tinc preferències , etc ).
Els passos per trobar feina són :
 Curriculum Vitae actualitzat i adequat a les noves tendències i tecnologies
 Carta de presentació personalitzada
 Utilitzar els diferents canals de cerca de feina
 Passar una sèrie d’entrevistes
 Començar a treballar “ Els primers 100 dies “.
Aconseguir una entrevista i superar-la és el pas previ a trobar feina, i és la clau del procés. Com
aconseguir entrevistes d’alta qualitat, implica saber trobar el camí més idoni per arribar a aquelles
persones que estan en disposició de contractar. Un cop allí saber dir, com comportar-nos, per tal de fer
la millor de totes les entrevistes. Cal una concienciació clara de poques accions i ben preparades.
En aquesta sessió:
 Aprendrem a posar en valor tot allò que
som, que tenim i que oferim (
competències, voluntats, persona )
 Cercarem les nostres singularitats, allò
que us fa ser ùnics, diferents a tots.
 Aprendrem a marcar-nos objectius
 Coneixerem les regles sobre redacció de
cartes de presentació i Curriculum Vitae




Parlarem dels diferents canals, fent molt d’ènfasis en la construcció i gestió de la xarxa social
per trobar feina ( no internet )
Aprendrem a presentar-nos ( elevator pitch )
Passarem entrevistes d’alta qualitat, què dir, què no dir, com comportar-nos, què preguntar etc.
I ho farem practicant-lo.

La jornada tindrà tindrà lloc el proper dimecres dia 6 de març de 2013 de 19 a 21 hores a la
seu del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya a la demarcació de Lleida
( Passeig de Ronda 170 Lleida ).
Per assistir és imprescindible confirmar l’assistència via e-mail : lleida@agricoles.org o tel
973 243239

Jornada Gratuïta
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ALTRES CURSOS

Per més informació : lmartinez@maqcentre.com o al tel 973 279451 (Laura Martínez )

Cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto en el teléfono 973 27
94 51 / 608 27 10 16.
IX CURS INTERNACIONAL SOBRE PROGRAMACIÓ DE REGS
Organitzat per la Universitat de Lleida, LabFerrer i l’IRTA. Amb la participació del Dr. Stuart W. Styles. Els curs
consta de dos mòduls, independents entre sí, que s’impartiran els dies 28 de febrer al COEAC Barcelona
(gratuït) i 1 de març ETSEA (104 euros). Es pot assistir a la conferència del mòdul 1, 28 de febrer, amb
independència d’estar matriculat o no en el mòdul 2. Curs totalment bonificable per la Fundació Tripartita.
Més informació:
Francesc Ferrer, Lab-Ferrer: info@lab-ferrer.com Tel.: 973 53 21 10
Josep M. Villar, Dept.de Medi Ambient i Ciències del Sòl – UdL: mvillar@macs.udl.cat Tel 973 70 25 38
Joan Girona, Centre IRTA Lleida: joan.girona@irta.cat Tel.: 902 78 94 49.
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SERVEIS COL·LEGIALS
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Recenment el Col·legi ha signat un conveni amb Makro per poder gaudir de la seva tarjeta client. Així mateix hem
signat un conveni amb Lant Advocats per a tots aquells col·legiats interessats en el compliment de la LOPD.
Recordeu que 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 ( movistar, peugeot, vueling.... )
Podeu consultar tots aquests convenis consultant la pàgina web ( www.agricoles.org ) o trucant directament a la
demarcació.
INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC
Us recordem que, si ho preferiu, podeu rebre el full informatiu mensual al vostre correu electrònic. Només cal que ho
demaneu a la secretaria del col·legi, facilitant la vostra adreça d’ e-mail, d’aquesta manera entre tots contribuirem a
l’estalvi de paper.
LLOGUER DE SALES
La demarcació de Lleida, posa a disposició tant dels col·legiats, com d’empreses o particulars que ho desitgin, les
instal·lacions de la seu del nostre col·legi. Les condicions són les següents:
Sala

Capacitat

1 dia (€)

½ dia (€)

Sala d’Actes

50 persones

100 €

60 €

Sala de Formació (2n pis)

25 persones

50 €

30 €

La disponibilitat horària és de 9 h del matí a 19 h de la tarda, de dilluns a divendres, essent possible altres
disponibilitats especials. Amb la possibilitat de negociar-ne les condicions si es lloguen diversos dies. El preu inclou
l’ús complet de les sales, amb l’equipament audiovisual, neteja, etc.
Caldrà consultar la disponibilitat de la sala i fer-ne prèvia reserva contactant amb secretaria telefònicament o a l’email: lleida@agricoles.org
Així mateix, també és possible llogar el canó projector a un preu de 30 € per dia, també prèvia reserva i consulta
de la disponibilitat
BORSA DE TREBALL
Podeu consultar la nostra borsa de treball a la web del col·legi www.agricoles.org. Recordeu que necessiteu la
vostra contrasenya per poder accedir.

LEGISLACIÓ

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
DOGC 6296 – 18.01.13 ORDRE AAM/2/2013, de 14 de gener, sobre el marc de les mesures sanitàries
obligatòries de les explotacions bovines de Catalunya.
DOGC 6296 – 18.01.13 RESOLUCIÓ AAM/24/2013, d'11 de gener, per la qual es fan públics els acords del
Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l'any 2012, d'aprovació de
plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació.
DOGC 6302 – 28.01.13 ORDRE AAM/6/2013, de 17 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració
única agrària de 2013.
DOGC 6303 – 29.01.13 RESOLUCIÓ AAM/70/2013, de 18 de gener, per la qual s'aprova la Instrucció relativa als
criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.
DOGC 6303 – 29.01.13 EDICTE de 23 de gener de 2013, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte
d'ordre mitjançant la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
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BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)
Degut al format de la web del BOE, ens facilita la feina incloure la informació en castellà.
BOE 11 – 12.01.13 Ayudas.- Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería, para el año 2013 y siguientes, en lo referente a varios regímenes de
ayuda.
BOE 11 – 12.01.13 Seguros agrarios combinados.- Orden por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los
precios y fechas de suscripción en relación con el seguro:
de explotación de ganado vacuno de lidia, (Orden AAA/2892/2012, de 28 de diciembre).
- de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría, (Orden AAA/2893/2012, de 28 de diciembre).
- de explotación de ganado ovino y caprino, (Orden AAA/2894/2012, de 28 de diciembre)
- de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética (Orden AAA/2895/2012, de 28 de diciembre)
- de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica (Orden AAA/2896/2012, de 28 de diciembre)
- de explotación de ganado vacuno de cebo (Orden AAA/2897/2012, de 28 de diciembre)
- con coberturas crecientes para incendios forestales (Orden AAA/2898/2012, de 28 de diciembre)
- con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y Baleares
(Orden AAA/2899/2012, de 28 de diciembre)
- con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano, en la
península y Baleares (Orden AAA/2900/2012, de 28 de diciembre)
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
BOE 12 – 14.01.13 Sanidad animal.- Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y
vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2013.
BOE 14 – 16.01.13 Variedades comerciales de plantas.- Orden AAA/2913/2012, de 26 de diciembre, por la
que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.
BOE 14 – 16.01.13 Variedades comerciales de plantas.- Orden AAA/2914/2012, de 26 de diciembre, por la
que se dispone la extinción del derecho del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.
BOE 24 – 28.01.13 Seguros agrarios combinados.- Orden por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las
fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de explotación en ganado aviar de carne (Orden AAA/49/2013, de 21 de enero).
de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo (Orden AAA/50/2013, de 21 de
enero).
de explotación en ganado aviar de puesta (Orden AAA/51/2013, de 21 de enero).
de piscifactorías de truchas (Orden AAA/52/2013, de 21 de enero).
de explotación de ganado equino de razas selectas (Orden AAA/53/2013, de 21 de enero).
de explotación en ganado porcino (Orden AAA/54/2013, de 21 de enero).
de explotación de ganado equino (Orden AAA/55/2013, de 21 de enero).
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
BOE 26 – 30.01.13 Seguros agrarios combinados.- Orden AAA/69/2013, de 24 de enero, por la que se
definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.
BOE 27 – 31.01.13 Seguros agrarios combinados.– Orden por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro
con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales (Orden
AAA/94/2013, de 24 de enero)
con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas (Orden AAA/95/2013, de 24 de
enero)
con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa (Orden AAA/97/2013, de 24 de enero)
con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en península y
Baleares (Orden AAA/98/2013, de 24 de enero)
con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles (Orden AAA/99/2013, de
24 de enero)
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.
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