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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

2.0

El passat 19 de desembre va tenir lloc a la seu de la demarcació de Lleida del COETAPAC
l’Assemblea General Extraordinària per abordar diverses qüestions vinculades amb els
Estatuts, Normes Deontològiques, Drets de Visats i Relacions entre Consejo General i
Col·legi.

ACTUALITAT

Es va iniciar la sessió amb la revisió i recompte de vots delegats. Van ser-hi presents 22
Col·legiats. Es van presentar un total de 78 vots delegats, dels quals es van acceptar 66 i 12
es van desestimar per defectes de forma.
El primer tema a tractar a la reunió va ser la lectura i aprovació de l’acta corresponent a
l’Assemblea del passat mes de maig on es van renovar els càrrecs de la Junta de Govern.

Posteriorment es van tractar temes legals en relació a articles tant dels Estatuts com de les
Normes Deontològiques vigents que per tal d’adaptar-los a la legislació en matèria de
Col·legis Professionals (derivada de l’adaptació d’aquesta a la Directiva de Serveis de Mercat
Interior) s’han de modificar i aprovar per part de l’Assemblea General. Aquestes
modificacions es van aprovar per unanimitat.
El següent tema a tractar va ser la proposta de modificació dels drets de visat. La discussió
sobre aquest punt es va allargar entre els assistents, per una part es valorava negativament
l’increment del visat i per un altre es veia necessari aquest increment per tal de fer viable el
pressupost 2014 del Col·legi. Els ingressos tant pel que fa a visats com pel nombre de
Col·legiats ha disminuït considerablement i això ha provocat que es revisi el sistema de
recaptació. Després del debat corresponent es va procedir a la votació, aprovant les noves
tarifes amb 65 vots a favor i 12 en contra. Per tant, la nova taxa de visat es fixa en 3,31 €.
El següent i últim tema a tractar va ser la revisió de les relacions entre el Consejo General i el
nostre Col·legi. I la proposta d’establir unes noves relacions en base dels principis de
cooperació i voluntarietat.
En relació a aquest darrer punt, el President dies abans
de l’Assemblea va fer arribar una carta oberta a tots els
col·legiats exposant la seva visió. Aquest document es va
penjar a la web del Col·legi i TOTS els Col·legiats tenien accés
a la mateixa. En relació a aquest tema alguns dels col·legiats
presents van exposar la seva disconformitat.
En el següent article trobareu un resum més extens sobre
l’estat de situació de les relacions del Col·legi amb el
Consejo.
D’esquerra a dreta. Sr. Germán Esteban, secretari del
COETAPAC, Sr. Francesc Clarisó, president de la dem. de
Lleida del COETAPAC, Sr. Ramon Ll. Lletjós, president del
COETAPAC, i Sr. Joan S. Minguet, tresorer del COETAPAC

2.0
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QUOTES COL·LEGIALS 2014

2.0

La Junta de Govern del Col·legi va acordar una modificació dels imports de les quotes col·legials per
a aquest any 2014, desglossades de la següent forma:
Quota íntegre: 41,64 € trimestrals

1er any de possessió del títol: 11,64 €

Quota aturats: 17,64 € trimestrals

2n any de possessió del títol: 17,64 €

ACTUALITAT
ESTAT DE SITUACIÓ DE LES RELACIONS DEL COL·LEGI AMB EL “CONSEJO”
Tal i com hem indicat en el anterior article, el passat dia 19 de desembre de 2013 va tenir
lloc l’Assemblea General Extraordinària del nostre Col·legi, a la qual es va aprovar, per
unanimitat de tots els assistents juntament amb els vots delegats, d’instar al “Consejo” a
revisar les relacions i compromisos existents entre ambdues entitats, i autoritzar a la Junta
de Govern a establir les negociacions pertinents a efectes de formalitzar un conveni de
cooperació i col·laboració voluntaris que regulin aquestes relacions. Tanmateix es va acordar
que en tant en quant no es concretés aquest conveni, es suprimeixen, amb efectes a partir
de l’1 de gener de 2014, les aportacions econòmiques que trimestralment s’efectuen del
Col·legi al “Consejo”. Igualment es va decidir traslladar al “Consejo”, que amb efectes a partir
de l’1 de febrer de 2014, el Col·legi cobraria al “Consejo” la quantitat de 400€ mensuals en
concepte de lloguer i despeses derivades de la presència física a la seu del nostre Col·legi, del
Sr. Jose Antonio Casla, Assessor Jurídic del “Consejo”.
Aquests acords de l’Assemblea Gral. Extraordinària es van traslladar al President i Secretari
General del “Consejo” el dia 30 de desembre de 2013 mitjançant correu electrònic i burofax.
En data 22 de gener de 2014 vam rebre resposta a les dues peticions fetes, de les quals,
respecte de la primera, proposen fer una reunió amb caràcter urgent, amb la finalitat de
recavar informació concret i suficient sobre la finalitat i els objectius perseguits amb la
nostra proposta de revisió de les relacions, i respecte de la segona ens comuniquen que no
accepten la nostra proposta i en conseqüència el Sr. Jose Antonio Casla a partir del dia 1 de
febrer de 2014 deixarà l’espai que fins aleshores havia vingut ocupant en el Col·legi sense
cap mena de prestació.
En data 30 de gener de 2014 vam contestar a les dus cartes rebudes, i respecte de la primera
es van proposar dates possibles de reunió de la comissió negociadora del Col·legi amb el
“Consejo”, comprometent-se el Col·legi a enviar amb anterioritat al “Consejo” la proposta de
conveni de cooperació i col·laboració voluntaris que ha de presidir d’ara en endavant les
relacions entre ambdues institucions. Respecte de la segona, es lamenta que el “Consejo” no
hagi acceptat la proposta del Col·legi.
Hores d’ara s’han iniciat contactes per tal de que en un futur proper MUNITEC es pugui
ubicar físicament en la seu del Col·legi i apropar més la mútua al mutualista i al col·legiat.
Us seguirem informant de la manera que van evolucionant totes les negociacions en marxa.

Torna a l’inici
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89è PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE C.O.I.T.A.E.

2.0

El passat 13 de desembre de 2013, va tenir lloc el 89è “Pleno del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos de España”, al qual hi va assistir el president del COETAPAC, en
Ramon Lluís Lletjós, el qual va presentar observacions/al·legacions als pressupostos en les diferents
partides pressupostàries que entenia no s’ajustaven a la realitat que estem vivint. Finalment els
pressupostos no es van aprovar per un vot de diferència, i per tant es van tornar a prorrogar els
pressupostos del 2012 ja que els del 2013 tampoc es van aprovar en el seu moment.

ACTUALITAT
ELECCIONS A LES DEMARCACIONS
Durant el passat mes de desembre de 2013, va tenir lloc a les 5 demarcacions del Col·legi,
eleccions a les diferents Juntes de Govern. En aquesta ocasió hi ha hagut poques
modificacions a l’organigrama de cada demarcació.
Per tant a continuació podeu veure com queden formades les respectives Junta de Govern:
Demarcació de Barcelona

Demarcació de Girona

Josep Novellas i Sala
President

Jesús Domingo Martínez
President

Josep Mª Espelta i Guàrdia
Vicepresident

Jacint Pinsach i Guàrdia
Vicepresident

Francesc Martín i Barberan
Secretari

Demarcació de Lleida

Germán Esteban Ibernón
Tresorer

Francesc Clarisó i Guasch
President

Marc A. Simon Madrenas
Vicesecretari

Mª del Mar Conde i Escudero
Vocal

Isabel Perea i Jou
Vicepresidenta

Xavier Serra i Llobet
Tresorer

Montserrat Bas i Obradors
Vocal

Gabriel Peres Vilalta
Secretari

Mª Teresa Goy Marquès
Vocal

Andreu Gutiérrez i Sierra
Vocal

Antoni Tudel Gardenyes
Tresorer

Joaquim Bosch i Font
Vocal

José Santaella Alegre
Vocal

Josep Enric Remacha Duart
Vocal

Joaquim Casellas i Trias
Vocal

Isidre Gavín Valls
Vocal
Demarcació de Tarragona
Santi Llurba i Fortuny
President

Josep Dalfó Puñet
Vocal

Demarcació de Tortosa
Maria Cinta Borràs Pàmies
President

Jordi Reixachs Beas
Vocal

Josep Francesc Blanquet Chavarria
Vicepresident

Ivan Molina Pérez
Secretari

Salomé Llances Goixart
Vocal

Montserrat Blanquet Grifoll
Secretària

Mª Assumpta Solé Badia
Vicesecretaria

Alfons Herrero Lanao
Vocal

Jordi Felip Escudé
Tresorer

Gisela Andrés Pujol
Vicepresidenta

Segismundo Garcia Sánchez
Tresorer
Carlos Joaquin Solano Castarlenas
Vocal

Torna a l’inici

Josep Mª Poch i Ymbert
Secretari

Josep Mª Roselló-Figueras Fontcuberta
Vocal
Joan Targa Amposta
Vocal

Eduard Bes i Jaques
Vocal

Josep A. González González
Vocal

Oriol Santos Claramunt
Vocal

Manel Gisbert Lahosa
Vocal
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AQPE

2.0
ACTUALITAT

L’Agencia de Qualificació Professional de l’Enginyeria promou la certificació de les
competències professionals dels enginyers. Donant continuïtat a la funció col·legial
d’ordenament de la professió i apropant-se corporativament a altres models europeus de
referència per a l’enginyeria: Regne Unit, Alemanya, Itàlia....
La Universitat dona títols, l’Agencia acredita competències professionals.
El COETAPAC és entitat membre des de la seva fundació i treballa per a difondre la seva
activitat.
Des del Col·legi s’han començat a fer els primers certificats a Col·legiats interessats i que al
mateix temps serveixen per a poder posar en pràctica tot el procediment.
Paral·lelament s’està realitzant un programa de difusió entre les empreses del sector per a
que certifiquin als seus enginyers. Fem una crida des d’aquesta publicació a qui estigui
interessat en el sistema de certificació es posi en contacte amb el col·legi i li farem arribar
informació. Tanmateix s’han iniciat els tràmits per a que el certificat de l’AQPE sigui
reconegut per a ENAC.
El certificat diferencia 54 Àmbits, son camps generals de coneixement de la pràctica
professional de l’enginyeria. Com per exemple: Energia, Gestió, Hidràulica,
Instal·lacions, Medi Ambient, etc.
d
g

p

A partir dels àmbits es poden definir Subàmbits, que corresponen amb l’especificitat
de la pràctica professional de l’enginyer. Poden tenir caràcter tecnològic, científic, de
gestió o funcional. Un mateix subàmbit pot estar inclòs dins de diferents Àmbits.
Hi ha 9 nivells de certificació (el nivell 9 és honorífic) i 5 categories de certificació
segons l’experiència professional significativa. El nivell de certificació es determina a
partir de 3 conceptes: La formació universitària (1, 2 ó 3 en funció del títol
universitari), l’experiència professional i la formació continuada.
Quedant 5 categories de certificació, segons els anys d’experiència professional:

Certificat de competències professionals

Membre: < 5 anys

Senior: > 10 anys

Professional: > 5 anys

Senior-Fellow: > 15 anys

Life-Fellow: Nivell 9 (honorífic)

La designació final del nivell de certificació es configura amb la Categoria per experiència +
Nivell Numèric (exemple: Professional Nivell 4, Professional Nivell 2, Membre Nivell 3…).
El procediment per a sol·licitar la certificació per l’AQPE segueix el següent esquema:

Torna a l’inici
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PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL (PDR) 2014-2020

2.0
ACTUALITAT

La participació pública ha consistit en la revisió dels documents de diagnosi i en la priorització de
les necessitats identificades. Així mateix, també s’ha previst la possibilitat de realitzar aportacions
tant en l’anàlisi DAFO i en les necessitats, a fi i efecte d’incorporar i/o modificar elements.
En el procés s’hi han inscrit més de 200 persones i/o entitats, pas previ a la valoració de les
diagnosis i/o priorització de les necessitats. El nombre de valoracions/aportacions per a cadascuna
de les sis prioritats de desenvolupament rural ha oscil·lat entre 26 i 67, essent la prioritat 6, de
desenvolupament econòmic de les zones rurals, la que ha obtingut més valoracions i la prioritat 3,
de foment de l’organització de la cadena agroalimentària, la que n’ha obtingut menys.
Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: http://bit.ly/L2zeTM

CALENDARI DEL COL·LEGI 2014
Aquest any, el calendari del Col·legi te un nou disseny respecte els anteriors anys. S’ha volgut
donar més importància a la fotografia guanyadora del concurs, la qual ocupa quasi en la seva
totalitat una de les dues cares del calendari.

FERTILITAT, FERTILITZACIÓ I FERTIRRIGACIÓ, CD A LA VENDA
Teniu disponible a la demarcació de Lleida el CD Fertilitat, fertilització i fertirrigació realitzat per
la Universitat de Lleida, amb la col·laboració d’Arilfrut i del nostre col·legi. És tracta d’una eina
digital associada a les tecnologies de la producció vegetal per tal de millorar l’aprenentatge de
les bases de la fertilització i la seva aplicació.
El programa inclou un aplicatiu per a 51 cultius diferents i
incorpora un llibre en format pdf, sobre fertilitat de sòls i
maneig de nutrients. Aquest material ha estat elaborat per
professionals provinents del món de la universitat i la recerca,
administració i empresa entre els que es troben: Àngela Bosch,
J
Jaume Boixadera, Estudillos, Lluís Garcia, Jordi Güeche, Pere
Porta, Josep M. Virgili i M. Rosa Yagüe, tots ells vinculats en un
m
moment o altre al Departament de Medi Ambient i Ciències del
S
Sòl de la UdL. El CD està disponible al preu de 20 euros (IVA
inclòs).
Caràtula del CD

Torna a l’inici
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CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AIGUA I ENERGIA

2.0
ACTUALITAT

El passat 21 de gener de 2014 es va dur a terme la primera reunió de la Comissió d’Aigua i
Energia, amb el Sr. Eduard Maluquer com a responsable de la mateixa.
La reunió va crear bastant expectació i van assistir diferents col·legiats per a col·laborar-hi i
d’altres que van excusar la seva assistència però varen mostrar el seu interès per a participar en
properes trobades.
Us mantindrem informats de la informació que es generi en aquestes reunions.

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ
Des del nostre Col·legi es vol posar en marxa la Comissió de Formació, amb l’objectiu
d’impulsar la formació i el reciclatge del nostre col·lectiu, i d’aquesta manera possibilitar que
els nostres professionals tinguin uns coneixements el suficientment amplis i actualitzats, per
accedir als llocs de treball vinculats.
El President del COETAPAC ha encarregat dinamitzar aquesta Comissió al company Eduard Bes.
En aquest sentit us convoquem a tots aquells que estigueu interessats en formar part de la
Comissió de Formació, a una primera trobada que tindrà lloc el proper dia 19 de febrer de
2014, a les 16 hores a la seu del Col·legi a Barcelona (c/ dels Enamorats, 62-64 baixos), per tal
d’establir les bases i funcionament de la mateixa.
Us animem a tots els que tingueu inquietuds, idees i suggeriments en aspectes relacionats amb
la formació, a formar-hi part, i en aquest sentit us esperem saludar el dia de la trobada.
Els que esteu interessats en assistir, heu de confirmar la vostra assistència al 93.217.97.53 o al
c/e: collegi@agricoles.org.

Torna a l’inici
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FOTOGRAFIA GUANYADORA DEL CONCURS FOTOGRÀFIC COETAPAC 2013
Us presentem la foto guanyadora del concurs fotogràfic del Col·legi, d'aquest any 2013, amb el
títol Intangibles II, la qual il·lustra el calendari del Col·legi de l'any 2014.
Aprofitem aquestes línies per a donar l'enhorabona al seu autor, en Aran Reguant Jové.
Han sigut un total de 33 fotografies les que s'han presentat al concurs fotogràfic d'aquest any.
Gràcies a tots per la vostra participació i us animem a participar en l'edició de l'any que ve.

ACTIVITATS

L’entrega del premi es realitzarà en el marc de la celebració de la Diada de Sant Galderic
d’aquest any 2014.

CONCURS DE POSTALS DE NADAL A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Un total de setze nens i nenes, fills de companys i companyes col·legiats, van presentar els seus
dibuixos per participar al concurs de postals de Nadal convocat per la nostra demarcació. El
jurat es va sorprendre gratament per l’originalitat i la implicació mostrada per tots els petits
artistes, tot i que finalment va decidir atorgar el premi a la nena de 10 anys Laia París, consistent
en una tauleta digital. L’entrega fa fer-se en el decurs d’un berenar per a tots els nens i nenes
participants, al que també es va fer entrega d’un lot de material de dibuix.
El dibuix guanyador ha estat la felicitació de Nadal que hem
fet arribar a tots els companys i companyes i que han rebut
acompanyant l’agenda col·legial per a l’any 2014.

Torna a l’inici
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JORNADA “PROMOCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS”
El passat 17 de desembre de 2013, va tenir lloc a la seu de Barcelona del nostre Col·legi, la
jornada tècnica “Promoció i distribució de productes ecològics”, organitzada pel DAAM.

ACTIVITATS

La jornada, que va tenir un gran èxit d’assistència, va ser presentada per en Ramon Lluís Lletjós,
president del Col·legi. Per altra banda, aquesta jornada vol ser un espai per donar a conèixer
diferents sistemes i aplicacions d’interès per la distribució i comercialització de productes
ecològics així com ser un lloc de trobada i intercanvi d’experiències per a tots els professional
dels diferents sectors.

PROPERES ACTIVITATS
CURS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA
La demarcació de Barcelona del Col·legi organitza una nova edició del curs de certificació
energètica dels edificis amb CE3 i CE³X, degut al gran interès que ha generat aquest curs en les
seves anteriors edicions.
En aquest curs es pretén assolir una formació de tipus pràctic que permeti obtenir els
coneixements sobre el procediment de certificació energètica així com l’ús i aplicació
dels programes informàtics CE3 i CE³X necessaris per a l’emissió certificats de qualificació
d’eficiència energètica d’edificis existents d’acord el RD235/2013.
Encara hi ha places disponibles per a aquesta 4a edició.
Per a més informació consulteu el següent enllaç:
http://www.agricoles.org/ca/formacio/certificacio-energetica-d-edificis-amb-ce3-i-ce3x-barcelona-4a-edicio

Torna a l’inici
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JORNADES TÈCNIQUES

ACTIVITATS



18/02/2014: Venda i valoració del producte local i de proximitat



18/02/2014: Poda de formació i producció en noves plantacions d’ametller en regadiu



19/02/2014: Poda d’olivera en cultiu ecològic



20/02/2014: L’aigua que s’utilitza en la indústria alimentària



20/02/2014: Aigües: tendències i novetats en el control microbiològic



21/02/2014: Ús sostenible de fitosanitaris: Gestió Integrada de Plagues



25/02/2014: Fertilització equilibrada en olivera



27/02/2014: La producció integrada en vinyes



27/02/2014: Els biofertilitzants



28/02/2014: XIII Jornada tècnica d’oví i cabrum

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de biomassa forestal a Catalunya Vic

20/02/14

22/02/14

Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Fira de la Mel

Jesús (Tortosa)
Crespià

21/02/14
22/02/14

23/02/14
23/02/14

Fira Natura i Muntanya

Sant Bartomeu del Grau 01/03/14

02/03/14

Fira Natura. Medi ambient i
Qualitat de vida

Lleida

07/03/14

09/03/14

Fira del Cítric de Xerta

Xerta

08/03/14

09/03/14

Fira del Brunyol de l’Empordà

Figueres

22/03/14

Únic dia

Fira del Trumfo i la Tòfona

Solsona

15/03/14

16/03/14

Alimentària

Hospitalet de Llobregat 31/03/14

03/04/14

Podeu trobar més fires a la web de Ruralcat
Per consultar les activitats firals inscrites en el Registre d’activitats firals de Catalunya
d’acord amb la normativa firal vigent cliqueu aquí.

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: 03/02/2014

BORSA DE
TREBALL

Es requereix: -Empresa del sector serveis
Data oferta: 10/02/2014

de Lleida busca incorporar Enginyer Tècnic o

Enginyer tècnic agrícola amb experiència en

Arquitecte Tècnic per a direcció de projectes

expropiacions.

amb experiència.

Es requereix: Empresa d'enginyeria civil

S’ofereix: -Lloc de treball amb incorporació

necessita Enginyer tècnic agrícola o perit

immediata. –Sou segon vàlua

agrícola amb experiència mínima de 3 anys en
realització d'expropiacions per a
infraestructures de carreteres, incorporantse a la plantilla de la Delegació a Barcelona.
Es valorarà especialment l'experiència en
l'aixecament d'Actes d'expropiació, valoració
de terrenys i edificacions, redacció de fulls
d'apreci.
Que estigui acostumat a treballar amb
informació cadastral, registres de la propietat
i el coneixement de tot el procediment
d'expropiació forçosa.
Coneixements d'informàtics mitjans de Word,
Excel, Access i AutoCAD.
Carnet de conduir B per poder desplaçar-se
per Catalunya.
S'exigeix disponibilitat per a incorporació
immediata.

Data oferta: 27/01/2014
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: - Empresa líder en el sector
hortofructicultura precisa incorporar, un
responsable comercial per a la zona de la Vall de
l'Ebre. -La persona seleccionada es
responsabilitzarà de l'obertura de la nova oficina a
Lleida, des d'on s'encarregarà de definir i
implantar la política comercial així com dirigir la
comercialització dels productes de la Vall de l'Ebre
(Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya) cap a les
diferents zones d'influència del grup d'empreses.
-Busquem un professional amb lideratge i capacitat
de treballar en equip, amb experiència prèvia en la
zona i 5 anys en un lloc similar, al sector
hortofructícola ia la zona de la Vall de l'Ebre És
imprescindible un nivell alt d'anglès i s'estimarà el
coneixement d'altres idiomes com el francès i
l'alemany. Es valorarà els estudis universitaris.

Data oferta: 27/01/2014

Disponibilitat per viatjar i estades en altres

Es requereix: - Col·laborador amb

oficines / filials.

experiència en DUN’s i Plans de Millora.

S’ofereix: -S'ofereix incorporació immediata i

S’ofereix: Remuneració segons vàlua.

possibilitats de creixement i desenvolupament
professional. La retribució es negociarà
personalment en funció de les competències
personals i professionals aportades pel candidat.

Torna a l’inici
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Data oferta: 21/01/2014
Tècnic. Franquicies d’Oficina Tècnica
Es requereix: - Es busquen tècnics
emprenedors que vulguin desenvolupar el seu

BORSA DE
TREBALL

propi negoci o empresa que vulguin ampliar la
cobertura de la seva activitat, ampliant els
seus serveis i augmentant els seus ingressos

Data oferta: 08/11/2013
Tècnic en cultius extensius (Angola)
Es requereix: - Esperiència en direcció
d’explotacions extensives.
S’ofereix: - Sou de 35.000 €/any. Allotjament,
assegurança privada, manutenció, 2 viatges
anuals pagats.

per la nostra àmplia diversificació i
metodologia de treball.
-Àrees d’activitat: serveis d’enginyeria,
arquitectura, renovables, medi ambient,
eficiència i consultoria.
-“Nou sistema” Solucions integrals per a
l’estalvi en Energia i Telecomunicacions. –En
l’actualitat som 50 oficines repartides per
tota Espanya.

Torna a l’inici
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FORMACIÓ
A continuació us detallem alguns dels 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 “Eficiència energètica dels edificis amb CE3 i CE3X”

FORMACIÓ

Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

25/02/14

26/02/14

10 hores

Demarcació de Barcelona

Consultar
díptic

COETAPAC

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions hortofructícoles
Inici
inscripció

Final
inscripció

Durada

Lloc Impartició

Cost

03/03/14

12/03/14

60 hores

Online

65 €

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs bàsic de reg
Inici
inscripció

Final
inscripció

Durada

Lloc Impartició

Cost

03/03/14

12/03/14

50 hores

Online

65 €

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Programació de reg i fertirrigació”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

17/02/14

07/03/14

15 hores

ECA Tàrrega

Consultar
enllaç

Per a més informació cliqueu aquí
Curs “Implantació del sistema APPCC i prerequisits aplicats als pinsos”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

28/02/14

13/03/14

12 hores

ECA de l’Empordà

32 €

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici
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XARXES SOCIALS
A continuació us detallem els trets més importants de cada canal de comunicació.
Facebook (clica aquí per connectar)
Pagina del Col·legi: Ja hem arribat als 225 m’agrades. Propera fita “arribar als 250”.
Perfil del Col·legi: 382 amics/seguidors.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Recordeu que també podeu seguir el perfil de la secretaria tècnica del Col·legi, na Bet
Gimeno i Gelabert: S-Tècnica Coetapac
Twitter (clica aquí per connectar)
Contactes: 280 seguidors
Publicacions: 709 tweets
En aquesta xarxa també es retuitejen totes les ofertes de treball que publica en el seu perfil
el departament de comunicació del Consejo.
LinkedIn (clica per connectar)
Perfil: 139 contactes.
Grup “COETAPAC-Agricoles.org”: 424 membre
El grup que “Comissió de joves col·legiats” ja està en ple funcionament. Recordeu que tots
els que esteu interessats en formar part d’aquesta comissió o d’estar informats a través
d’aquest grup, ho podeu fer a través del següent enllaç: http://linkd.in/1cenB4h

Gràcies a tota la gent que ens segueix i interactua amb nosaltres.

LA FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE A LES XARXES SOCIALS
La Fundació de la Jardineria i el Paisatge ha donat el salt al mon de les xarxes socials, i ho fa amb
pas ferm, ja que he creat perfils a Facebook, Twitter i LinkedIn.
Per a connectar-vos amb la Fundació i les NTJ heu de clicar els següents enllaços:
Facebook: http://on.fb.me/1cs4vad
Twitter: @NTJFundacion
LinkedIn: http://linkd.in/1bIa4kV
Animeu-vos a seguir-los!!!

Torna a l’inici
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CONVERSIA
Conversia ConsultinGroup ha iniciat la prestació dels seus serveis d’assessoria en l’adaptació a la
LOPD al Col·legi, dins d’aquest procés ha auditat els procediments que té establerts el Col·legi
tal i com obliga la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) i el RD 1720/2007 que aprova el Reglament de
la Llei Orgànica.

CONVENIS

El Col·legi ha signat un Conveni de Col·laboració amb Conversia per a poder promocionar entre
els Col·legiats (i les seves empreses) els seus serveis d’Assessoria. L’objectiu d’aquest acord és la
de promoure l’adequació dels col·legiats a les lleis vigents de LOPD així com proporcionar el
servei de Prevenció Penal Empresarial. (PPE).
Així dons els Col·legiats que estiguin interessats poden sol·licitar a Conversia una pre-auditoria
per analitzar i valorar el seu grau de compliment d’aquestes normatives. Tanmateix en els
propers mesos un Tècnic Assessor de Conversia es posarà en contacte amb vosaltres per
informar-vos de la campanya.

ARTYPLAN
Recordeu que un dels convenis que tenim vigents a dia d’avui, és el d’Artyplan, a través del qual
podreu obtenir millors preus pels col·legiats que utilitzin els seus serveis. Per obtenir aquests
descomptes, cal identificar-vos amb el carnet col·legial.
-Descompte del 15% en encarpetat de projectes
-Descompte del 15% en reprografia digital
-Descompte del 10% en altres serveis
-Recollida i Lliurament a domicili per encàrrecs superiors a 300 €
-Crèdit mensual d'encàrrecs amb facturació única a final de mes (segons volum).
Per a més informació visiteu www.artyplan.com

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI NÚM 14. ANY 2013
Com cada any a aquestes alçades, ja estem programant l’edició anual de La Revista del Col·legi.
És per aquest motiu, que si esteu interessats en publicar algun article, o hi ha algun tema en
concret del qual esteu interessats que es tracti, podeu fer-nos arribar les vostres propostes al
correu electrònic del Col·legi (collegi@agricoles.org) i la Comissió Editorial ho valorarà.

PUBLICACIONS

Per altra banda, si esteu interessat en posar publicitat o coneixeu algú que ho estigui, us podem
fer arribar les tarifes de publicitat sense cap compromís. Recordeu que els col·legiats teniu
descomptes per la inserció d’un anunci.

NTJ NOVETATS GENER 2014. 1/2
Revisió 2013

NTJ 14B - MANTENIMENT DE PALMERES

Gener 2014

NTJ 01K - RECOMENACIONS DE PROJECTE DE DRENATGE: DISPOSITIUS D’INFILTRACIÓ

Revisió 2014

NTJ 07P - SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL: PALMERES

En redacció

NTJ 14R – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE REG

NTJ 14B – MANTENIMENT DE PALMERES

Torna a l’inici

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als
treballs de manteniment de palmeres ornamentals
usades a exteriors, tant a vials coma espais verds,
públics o privats.
L’NTJ 14B té com a finalitats:
Establir els objectius del manteniment de
palmeres.
Assistir els responsables del
manteniment.
Servir de base per a programes de
manteniment.
Donar especificacions sobre les tècniques
de manteniment apropiades.
Donar a conèixer les normatives
fitosanitàries, els mètodes de detecció, els
tractaments, i els mètodes de lluita contra
les plagues més destructives de les
palmeres.
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NTJ NOVETATS GENER 2014. 2/2

PUBLICACIONS

Aquesta Norma Tecnològica és d'aplicació en la
planificació, l'execució i la gestió d'espais verds i serà
útil com a referència en el càlcul i disseny de
dispositius de drenatge per infiltració.
Té com a objectiu obtenir solucions alternatives de
drenatge als espais verds que siguin efectives i amb
costos raonables d'inversió, operació i manteniment.
Té com a finalitats:
Assistir als responsables del disseny, execució i
manteniment dels dispositius.
Especificar els requisits, les obligacions, la
informació i les dades que cal tenir en compte
en el projecte i l'execució del mateix.
Fixar la terminologia relativa al disseny
d'aquests dispositius per a àrees verdes.
Fomentar la qualitat ambiental i paisatgística
en els projectes de drenatge d'àrees verdes.

NTJ 01K - RECOMENACIONS DE PROJECTE DE
DRENATGE: DISPOSITIUS D’INFILTRACIÓ

NTJ 07P - SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL
VEGETAL: PALMERES

Seguint amb l’objectiu d’actualització de les NTJ
presentem aquesta última revisió per a la
producció i comercialització de palmeres
ornamentals, la destinació de les quals sigui el seu
ús com a planta d’exterior.
Per al subministrament de grans exemplars de
palmeres provinents de la recuperació de jardins,
podeu consultar la
NTJ 08E - TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS.
I per al manteniment, després de la plantació, la
revisió d’aquest últim any 2013, que us hem
presentat al inici, de la NTJ 14B – MANTENIMENT
DE PALMERES.

Aquesta Norma Tecnològica que esta en redacció és
vàlida per al manteniment i la conservació de les
infraestructures de reg dels espais verds.
Té com a finalitats:
Establir i definir els objectius generals dels
treballs de manteniment i de conservació de
les infraestructures de reg dels espais verds.
Servir de base per a programes de
manteniment i de conservació així com per a
plans de gestió de les infraestructures de reg
dels espais verds.
Fomentar la qualitat de les infraestructures de
reg dels espais verds.

NTJ 14R – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES
DE REG

Yolanda Giné i del Rio
Enginyera tècnica agrícola
Comercial
Fundació de la Jardineria i el Paisatge - FJiP

Torna a l’inici
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L’ENQUESTA ANTERIOR
A l’anterior enquesta us preguntàvem la vostra opinió sobre alguns aspectes de la renovada Revista
del Col·legi.
En general les opinions rebudes són positives i el nou disseny ha agradat bastant als col·legiats.
També prenem nota dels aspectes que ens heu indicat que milloraríeu.
Una vegada més, gràcies per la vostra participació!

ENQUESTES
L’ENQUESTA
En l’enquesta d’aquesta edició, donada la situació econòmica actual, us preguntem sobre la
vostra percepció sobre l’economia i en quin grau us ha afectat aquesta crisi.
Recordeu que per obtindre uns resultats bastant aproximats a la realitat, necessitaríem que
tots els col·legiats hi participeu a l’enquesta.
Per altra banda, si esteu interessats en que en properes edicions de l’Info@gricoles realitzem
una enquesta sobre algun tema en concret, feu-nos arribar la vostra proposta i l’estudiarem.

Enquesta: Baròmetre econòmic

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR A L’ENQUESTA

Torna a l’inici
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