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ARTICLE
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, FÍSICOFÍSICO-QUÍMICAS Y DE LA
FITOTOXICIDAD DE COMPOSTS COMERCIALES
COMERCIALES PARA SU USO EN LA FORMULACIÓN
DE SUSTRATOS DE CULTIVO
Primer Premi del Treball Final de Carrera 2011
El objetivo general de este Trabajo de Final de Carrera es determinar la viabilidad
para el uso como sustrato ó componentes de sustrato de 12 composts comerciales
procedentes de diferentes materias primas: 3 de restos vegetales procedentes de poda
urbana (CVEG), 2 de cortezas de árboles (CCORT), 2 de fracción orgánica de residuos
municipales procedentes de recogida selectiva en origen (CFORM), 2 de fangos de
estación depuradora de aguas residuales (CEDAR), 2 de estiércol (CESTIER) y 1
vermicompost de estiércol (CVER). Para ello se evalúan las siguientes propiedades:
densidad real (DR), densidad aparente seca (DAS), densidad aparente húmeda (DAH),
volúmen de contracción (VC), porosidad, capacidad de aireación (CA), agua fácilmente
disponible (AFD), agua de reserva (AR), agua disponible (AD), agua difícilmente
disponible (ADD), distribución del tamaño de partículas, porcentaje de materia orgánica
(MO), porcentaje de humedad, pH, conductividad eléctrica (CE) y la fitotoxicidad.
Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los composts analizados presentan
densidades bajas ó medias, CA elevadas, AFD y AD bajas, CE altas ó muy altas y pH
superior a 8. El contenido en MO es variable, aunque cumplen los requisitos legales
según tipo, y la humedad, en muchos casos está fuera del campo legal establecido, sea
por defecto ó por exceso. En general los compost presentan un contenido elevado en
fracción gruesa (>1mm) que condicionan su elevada CA y su baja retención de AD.
Los compost de corteza, el CVEG3 y el CVER presentan propiedades estimuladoras a la
germinación de lechuga, mientras que los composts de FORM, CEDAR2 y CESTIER2 son
altamente fitotóxicos con índices de germinación igual a “0”. También se observa severa
fitotoxicidad en los composts CESTIER1 y en los de restos vegetales CVEG1 y CVEG2,
con índices de germinación cercanos al 20%.
Salvo el compost CCORT1, los demás composts analizados no pueden ser utilizados
como componente único de sustrato de cultivo. No obstante mezclados con materiales
de baja CE, bajo pH y alta AD permiten su uso como componente de sustrato mezcla.
Existen correlaciones lineales positivas excelentes entre los parámetros: DAH y agua a 1
kPa de tensión, MO y porosidad. También excelentes correlaciones lineales negativas
entre: DR y MO, DAH y MO, porosidad y DAS, porosidad y DAH, MO y DAS, CA y agua a
1 kPA de tensión.
Palabras claves: evaluación, compost,
fitotoxicidad, sustrato de cultivo, viabilidad.

propiedades

físicas

y

físico-químicas,

Autor:
Autor: ANDRÉS SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ,
DOMÍNGUEZ
Enginyer Tècnic Agrícola, guardonat amb el primer premi de la 17ª Convocatòria
Premi per als Treballs Final de Carrera.
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ARTICLE
RESPONSABILITAT
RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL
DE L’ENGINYER EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES.

1. Definició Genèrica de Responsabilitat.
Responsabilitat.
Podem definir la Responsabilitat com aquell mecanisme previst legalment, que faculta a
la persona (física o jurídica) que ha patit un dany per què pugui exigir a l’altre (autora
d’aquest dany) la reparació del mateix, ja sigui mitjançant la substitució del que ha estat
danyat o mitjançant la indemnització.
2. La Responsabilitat Civil Professional.
Professional.
Amb caràcter previ, s’ha de tenir en compte que la professió d’enginyer, així com la
d’advocat, Arquitecte..., com a norma general es caracteritza per ser:
Una activitat professional subjecte a unes normes (tècniques i ètiques) que
regulen la pròpia activitat professional.
Està exercida per professionals independents que prenen decisions i adopten
criteris en relació a l’encàrrec professional que se’ls hi ha fet.
Els professionals han d’actuar conforme a la denominada “Lex Artis”, és a
dir, conforme a les bones pràctiques, acceptades dins de la professió.
3. Elements de la Responsabilitat Civil Professional.
Professional.
Evidentment qualsevol error que es produeixi en l’exercici de la professió no donarà lloc
a una indemnització. I és què, per tal que pugui ser exigible una indemnització per
danys produïts dins de l’exercici professional hauran de concórrer els següents
elements:



Error o omissió del professional.
Culpa (ja sigui per acció o omissió) o negligència (professional que no realitza
correctament la seva feina) en l’actuació del professional.



Producció d’un dany.



Relació de Causalitat entre la conducta del professional i el dany causat.

En conseqüència podrem dir que s’ha generat una responsabilitat civil professional
quan:

El que per acció (fer) u omissió (no fer) dins del seu exercici professional vulneri la
normativa legalment prevista, causant un dany a un tercer que no té el deure de
suportar, haurà d’indemnitzar aquest tercer, sempre i quan hi hagi (i s’acrediti) una
relació de causalitat entre la conducta del professional i el dany causat.
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4. Subjectes intervinents en la Responsabilitat
Responsabilitat Civil Professional.
Professional.
-

El/s professional/s que hagin intervingut en la causació del dany.

-

Atès que el que es busca és la reparació del dany causat també intervindrà
l’asseguradora que tingui el professional que ha causat el dany.

-

El Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat colegial fa com a responsable
directe el Collegi professional encarregar de visar el projectes que estan
sotmesos a visat obligatori. Per tant, en cas de generar-se un conflicte també
podrà fer front a la indemnització el propi Collegi professional.
No obstant, en cas de no ser necessari (obligatori) visar el treball profesional, si
aquest ha estat visat, el Collegi professional respondrà igualment. En
conseqüència, es recomana visar tots els treballs.

-

La Societat per la que el professional treballi, en règim d’alta a la Seguretat
Social, també serà part intervinent en cas de produir-se una reclamació per
danys.

Per últim, cal dir que el nombre de subjectes que poden intervenir en un moment
determinat en un procés de responsabilitat civil professional no es tancat, és a dir en
moltes ocasions es podrà derivar una responsabilitat en cadena, en funció del nombre
de professionals que hagin intervingut en el projecte (enginyers industrials, arquitectes,
directors d’obra....).

5. La Responsabilitat Penal.
Penal.
Aquest tipus de responsabilitat consisteix en la imposició d’una pena per part d’un jutge
per haver comès un delicte o falta tipificada com a tal pel Codi Penal.
S’ha de tenir en compte que la responsabilitat penal porta aparellada sempre una
responsabilitat civil.
Les característiques de la responsabilitat penal són:
-

La seva finalitat es castigar. Recordar que la finalitat de la responsabilitat civil és
la de reparar el dany causat.
NO es assegurable atès que es tracta personal d’una responsabilitat personal i,
per tant, recau sobre l’infractor.

Dins de l’exercici de la professió es podrà incórrer en responsabilitat penal per exemple
quan es duguin a terme actuacions doloses (comeses amb la intencionalitat de
perjudicar o danyar a un tercer) o culposes (ocasionades per la comissió de conductes
imprudents negligents).
Un exemple de les primeres (actuacions doloses) seria falsejar un certificat tècnic amb
la finalitat de perjudicar a un tercer (l’art. 395 del Codi Penal castiga amb penes de 6
mesos a 2 anys aquells qui falsegin un document privat) o bé actuar com a perit en un
procés judicial falsejant la veritat.
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Un exemple de les segones (actuacions culposes) seria quan es produeix una
imprudència professional amb conseqüències greus (mort o lesions de persones).
Respectant en tot moment la presumpció d’innocència, un clar exemple d’aquest
d’actuacions culposes: és el del túnel de la batuda en que la enginyera de l’Ajuntament
ha esta imputada per diferents homicidis imprudents i per delictes de lesions per
imprudència professional, o l’atracció del pèndol del Tibidabo, en el que han resultat
imputats diferents professionals (dissenyadors de l’atracció, encarregats del
manteniment, del muntatge, etc...) per la mort d’una persona. És a dir la presumpta
imprudència professional d’uns professionals ha tingut com a conseqüència la mort o
lesions de persones.

Cal dir que la diferència en el tractament d’una responsabilitat civil o penal és molt fina i
en moltes ocasions per qüestions d’estratègia del propi advocat (guanyar temps, la via
penal és menys costosa econòmicament pel client, etc...) es podrà iniciar la via penal
per finalment acabar en un simple reclamació de quantitat per la reparació dels danys
causats (via civil).
Francesc Mateo Furasté.
Advocat.
Collegi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles. Demarcació de Barcelona.

ARTICLE
ECOSISTEMA DOMÈSTIC
El terme “ecosistema” va ser introduït per l’ecòleg anglès Arthur George Tansley en
1935, qui el defineix com la unitat fonamental ecològica.
Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d’organismes
vius i el mitjà físic on es relacionen.
Les primeres mostres d’aquest petit ecosistema que vaig fer, i d’altres experiments
que vaig arribar a conèixer, malauradament es morien. Després de 25 anys
d’experiments, vaig deduir alguns detalls bàsics que s’havien descuidats i que
garanteixen el seu funcionament.
Aquí intentaré descriure els aspectes diferents d’aquesta composició i determinar els
procediments per aconseguir fer un sistema tancat, sense necessitat de manteniment.
A l’exterior es considera l’atmosfera terrestre i la llum solar, ja sigui de procedència
natural o creada artificialment.
A partir de les diferents proves, he determinat la manera com s’ha de construir per
l’èxit de la seva supervivència sense cap cuidat addicional. Aquesta característica el fa
interessant per usuaris que no es puguin permetre el seu manteniment posterior o en
entorns inaccessibles.
Elements:
Es tracta d’una composició de plantes naturals i elements inerts, com per exemple
pedres decoratives, que serveixen per a sustentar i protegir els substrat i les arrels.
Tot el conjunt en un recipient tancat de vidre de mida petita i transportable.
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Principis bàsics:
-

-

Les plantes poden controlar la composició química de la seva pròpia atmosfera,
al invertir el seu procés de respiració als períodes de llum de dia i de foscor a la
nit.
Les plantes poden controlar el contingut de la humitat de la seva pròpia
atmosfera, al transpirar pels seus estomes. L’aigua condensada a l’aire torna al
substrat per ser absorbida de nou per les arrels. Aquet conjunt no s’ha de regar
mai.

Característiques:
El perquè aquest petit ecosistema aconsegueixi persistir per si mateix, a diferència
d’altres dissenys, es basa en els següents principis:
a) El sistema ha de ser impermeable però no hermètic.
Les diferències de temperatura exterior fan variar el volum de l’atmosfera
continguda al seu interior. Per aquest motiu, al ser les plantes els elements més
febles del conjunt, patirien aquesta diferència de tensió.
El tap ha de ser un element capaç d’absorbir aquesta diferència de pressió.
b) El recipient s’ha d’ajustar a la mida de les plantes i elements del seu interior.
Si el recipient es massa gran pel seu contingut, el grau d’humitat a l’aire interior
serà molt baix i la terra es secarà, perdent la seva funció. Si el recipient és massa
petit com per que les plantes estiguin molt ajustades, la humitat tan elevada farà
que les fulles en contacte amb les parets es podreixin, ja que aquestes fulles no
han nascut encara en aquest ambient que hem creat i al que s’adapten en poc
temps.
c) Les plantes al seu interior, al trobar se en una atmosfera adient, tenen
tendència a créixer molt ràpidament. S’ha de controlar el creixement excessiu
limitant el substrat disponible. Es tracta d’eliminar el màxim de terra disponible
sense fer malbé les arrels.
d) I finalment, un bon drenatge es bàsic para evitar la putrefacció de les arrels.
Per evitar petites errades en la seva composició, és important:
e) Escollir les plantes adequades, no totes poden viure en aquestes condicions.
f) Escollir plantes sanes.
g) Escollir pedres poc poroses.
h) Tancar lo amb la humitat correcta. Un excés podria provocar un atac de fongs i
un defecte limita el desenvolupament i la persistència de la vida de les plantes.
A l’apartat de procediments s’explica com aconseguir aquest punt d’humitat.
i) No es poden incloure elements decoratius que deteriorin l’hàbitat que intentem
crear, com flors seques, etc.
j) La mida importa: Quan més grans siguin les dimensions del conjunt, més llarga
la seva longevitat. Podem parlar d’unes diferències de mesos i anys. El seu
desenvolupament i creixement és el que ens marcarà quan és el temps de
renovar lo.
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Esquema:

Ubicació:
1. Que disposi de llum natural.
2. No exposar-lo al sol directe.
Condicions de manteniment:
1. No obrir-lo mai.
2. No regar-lo mai
Durada aproximada del conjunt:
Pot arribar a més de 5 anys en funció del recipient. A partir del segon/tercer any les parets de vidre
presenten un aspecte molt atapeït de fulles i arrels buscant més espai i el conjunt perd la seva funció
estètica i decorativa.

Amb 6 mesos de vida

Amb 4 anys de vida

Autora
Autora: MARIA ROSA DE LA CONCHA
Enginyera Tècnica Agrícola

Registre P.I.nºB2710-11
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NOTÍCIES
FESTIVITAT DE SANT ISIDRE
El passat 21 de maig es va celebrar la tradicional Festa de Sant Isidre amb un dinar de
germanor que va reunir 90 persones. Els actes van tenir lloc a Gurb a la Vila dels
Masramon.
Al matí es va fer una visita guiada a la Fàbrica del Grup de Llet Pascual, planta
envasadora de llet.
Els actes van ser presidits , pel president de la Demarcació de Barcelona, Sr. Miquel
Pujols, pel representat de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, el Sr. Xavier
Martínez i pel representant de l’Escola
Politècnica Superior Universitat de Vic, el Sr.
Xavier Serra.
Com cada any, es va retre homenatge als
companys que han assolit els 45 i els 25
anys de collegiació amb l’imposició d’una
insígnia. També els companys que fan 50
anys de collegiació se’ls va fer entrega
d’una placa commemorativa.
Durant el dinar també es va donar el
veredicte de la 17ª convocatòria premi per
als treballs final de carrera.
En acabar l’acte es va fer entrega als assistents d’un obsequi amb productes gentilesa
del Grup Llet Pascual.
HOMENATGE 50 ANYS
ANY 1961
283 RAFAEL SAEZ I PUEYO
286 JOAN PONS I OLIVERAS
293 JOSEP BARGALLÓ I BARRABEIG
295 RAMON MORERA I OLIVERAS
297 LLUÍS JESUS GARCÍA I BALARI
298 LLUÍS QUINGLES I CACERES
HOMENATGE 45 ANYS
ANY 1966
461 JOSEP CARBÓ I AMETLLER
462 JORDI TICO I MALUQUER
464 JOSE IGNACIO GUAL I CARRERAS
465 JOAN OLIVE I MIQUEL
468 TOMAS CASTELLS I MANENT
473 FREDERIC TORMO I PUIGGARI
484 FERRAN GAVALDÀ I BLESA
488 ROSSEND CASTELLS I ROIG

HOMENATGE 25 ANYS
ANY 1986
1600 JAUME COLOMINAS I NOLLA
1603 JOAN HUGUET I GUSI
1613 JOSEP FONT I SOLDEVILA
1614 TERESA BALANYA I MARTI
1615 LUIS MANUEL RUIZ I BELLO
1617 ANNA GIBERT I ANTER
1623 XAVIER FERNANDEZ DE JUAN
1628 JUAN CARLOS MADRID I LABARTA
1631 VICTOR LLOBERA I ORO
1632 JORDI TAPIAS I OLLER
1656 JOSE LUIS GARCIA I VAZQUEZ
1659 ENRIC GIL I TABIOS
1661 MARIA ROSA PADIERNA I ANDRES
1664 ORIOL BELIL I BOLADERAS
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PREMIS TREBALLS FINAL DE CARRERA
CARRERA
17ª convocatòria
Veredicte

1er.premi
Amb una dotació de 1000 €. i collegiació
gratuïta durant 1 any.
Nº TREBALL: 5
AUTOR:
ANDRÉS
SEBASTIÁN
DOMÍNGUEZ
TÍTOL DEL TREBALL: Evaluación de las

propiedades físicas, físico-químicas y de
la fitotoxicidad de composts comerciales
para su uso en la formulación de
sustratos de cultivo
PROFESSORA
PONENT:
F.
Xavier
Martínez i Farré
ESCOLA: Escola Superior d'Agricultura
de Barcelona
Accèssit

Amb una dotació de 300 €. i collegiació gratuïta durant 1 any.
Nº TREBALL: 3
AUTORES:JORDI VALLS ALCAYDE
TÍTOL DEL TREBALL: Incidència de les marques de distribuïdor en el sector lacti espanyol 20062008
PROFESSORA PONENT: MªCarmen Barco Guijarro
ESCOLA: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Collegiació gratuïta durant 1 any
Nº TREBALL : 1
AUTOR: XAVIER MEDINA PEÑALVER
TÍTOL DEL TREBALL: Projecte bàsic d'execució d'una indústria de tractament i envasat de llet de
vaca, amb una capacitat de producció de 21.000 tones/any a ubicar al polígon industrial Viana de
Luanda (Angola)
PROFESSOR PONENT: Manel Vilar i Bayó
ESCOLA: Universitat de Vic, Escola Politècnica Superior
Nº TREBALL: 6
AUTOR: ALEXANDRA CONTRERAS JODAR
TÍTOL DEL TREBALL: Evaluación del efecto de dos tratamientos tecnológicos sobre el valor
nutritivo del salvado de arroz en pollos de engorde
PROFESSOR PONENT: Lorenzo Alvarez del Castillo
ESCOLA: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Nº TREBALL: 2
AUTORA:ISABEL PANIAGUA PRAVIA
TÍTOL DEL TREBALL: Propuesta de intervención en el Prado del Carbayedo del río Piles, Parroquia
de Granda
PROFESSOR PONENT: Xavier Fábregas Bargalló
ESCOLA: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
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JORNADA DE PRIMAVERA
El passat 26 de maig va tenir lloc a la
seu de la Demarcació de Barcelona la
xerradacolloqui,
presentada
pel
president
de
la
Demarcació
de
Barcelona, Sr. Miquel Pujols i que van
assistir com a convidats el Sr. Francesc
Mateo, advocat de la Demarcació i la
Sra. Esther Torremocha, Tècnica de
Caser, companyia asseguradora de
Munitec,
per
tracta
el
tema

Responsabilitat
Civil
i Penal de
l’Enginyer en la redacció de projectes
tes..
projectes
Pots consultar el resum de la jornada a
la pàgina 3.

NOVA PÀGINA WEB

Des de començaments del mes de juny
hem estrenat la nova pàgina web amb
un nou format i nous continguts,
adaptant-la també a la nova normativa.

NORMES I TARIFA DE VISATS
VISATS
Us recordem que en la passada
Assemblea General Extraordinària de
Catalunya es van establir acords
referents a les tarifes de visat, i també
es va tractar dins de l’ordre del dia,
l’adaptació de les normes de visat a
l’actual normativa vigent, promulgada
arran la Llei Òmnibus, principalment el
RD 1000/2010 de Visat obligatori, en
relació a aquest punt la comissió de
visats del Collegi de Catalunya està
treballant en la redacció d’un document
on es traduiran els canvis produïts.

Pel que fa a les tarifes de visat, els
canvis més significatius introduïts són els
següent:
Visat mínim serà de 30€
Els llibres ordres i assistències
i el de coordinació d’obra, han
d’anar sempre lligats al visat
de la direcció d’obra i/o de la
coordinació de seguretat i
salut i el seu import és de 40 €
Es mantenen les tarifes actuals
pels visats
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CONVENI DEL CONSEJO AMB LA UNIVERSITAT D’ÀVILA
crèdits universitaris.

El Consejo General de Colegios Oficiales

de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España y la Universidad Católica de Ávila

Més informació podeu consultar el
conveni
al
següent
enllaç:
http://www.agricolas.org/modules/news
/article.php?storyid=668

(UCAV) va signar un conveni de
collaboració
amb
la
finalitat
de
promoure la formació, la investigació i la
innovació en l’àmbit de l’enginyeria
agroalimentària. Com a objectius cal
destacar la impartició conjunta de cursos
de formació a diferents nivells acadèmics
i tècnics com el reconeixement de

CURS DE RETITULACIÓ A L’ESAB
grau/obtencio-de-la-titulacio-de-grau-pertitulats-de-les-enginyeries-tecniquesagricoles-de-lesab/

L’Esab ens ha informat que té previst al
mes de setembre d’enguany cursar la
retitulació per l’obtenció del títol de grau
per a Enginyers Tècnics Agrícoles. El
preu aproximat oscilla entre els 3.000 €
que inclou les convalidacions i els nous
crèdits que s’hagin de cursar. L’enllaç de
l’ESAB
amb
la
informació
és

Des de la Demarcació de Barcelona
farem una llista de les persones
interessades, doncs ha d’haver un
número de persones mínim per fer un
horari propi per aquest grup.

https://cbl.upc.edu/cataleg/tramitsacademics/adaptacions-als-estudis-de-

SERVEIS
DIRECTORI PROFESSIONAL
A LA WEB

VISAT TELEMÀTIC
L’aplicatiu del visat telemàtic el trobaràs
a la web del Collegi www.agricoles.org,
a l’apartat de visat telemàtic.
telemàtic Per
accedir-hi caldrà t’hi identifiquis amb
l’usuari i la clau d’accés de la web.

La Demarcació de Barcelona ja té activat
un nou espai a la web, es tracta del
DIRECTORI PROFESSIONAL
PROFESSIONAL,
SSIONAL un nou
mitjà
de
promoció
dels
nostres
collegiats, accessible a tothom.

Per visar telemàticament cal tenir la
signatura digital i s’haurà d’incorporar a
tots els documents pdf que s’adjuntin,
com a signatura en qualitat d’autor.

L’objectiu d’aquest espai és que
l’empresa o el particular que necessiti un
Enginyer Tècnic Agrícola el pugui trobar
ràpidament adreçant-se a la nostra web.

La signatura la pots obtenir a qualsevol
de les entitats que les emeten, algunes
de forma gratuïta, com la de la Fàbrica
Nacional de la Moneda i Timbre
http:\\www.fnmt.es/

Si estàs interessat en que tu o la teva
empresa surti en aquest directori,et pots
donar d’alta directament des de la web
del collegi www.agricoles.org a l’apartat
directori professional, activant la casella
corresponent.

Els
treballs
visats
telemàticament
generen la factura per aquesta mateixa
via i no s’envia ja per correu postal.
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EL COLLEGI PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL
Els serveis que prestem com a punt
d’informació cadastral es:
A qualsevol persona:
Consulta i certificació de dades
cadastrals no protegides.
Als titulars cadastrals o als seus
representants degudament autoritzats:
Certificació de la circumstància de
no figurar com a titular cadastral.
Consulta i certificació de dades
cadastrals
protegides
(nom,
cognoms, raó social, NIF, domicili
i valor cadastral) i no protegits
relatius als immobles de la seva
titularitat.

El collegi s’ha adherit al conveni signat
pel Consejo de Madrid per que les
demarcacions siguin punt d’informació
cadastral.

LLOGUER DE SALES
La Demarcació disposa de sales perfectament equipades amb mitjans de so, de
projecció, etc.

Sala
Sala d’Actes
Sala de
Formació

Capacitat
60
25

1 Dia (€)
500
400

½ Dia (€)
300
250

L’horari d’utilització és de 9 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, essent
possible altres disponibilitats especials. També si es concerten usos per a diversos
dies es pot negociar condicions particulars.
El preu inclou l’ús complet de la sala i les despeses derivades (neteja, manteniment,
serveis...)
El Collegi també disposa d’un despatx i d’una sala d’actes que els collegiats que
ho desitgin podran fer ús gratuïtament.
Caldrà fer prèvia reserva de qualsevol de les sales a l’a/e barcelona@agricoles.org
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BORSA DE TREBALL
Aquestes demandes han estat publicades a la web del collegi www.agricoles.org
Si vols estar al dia de les demandes de treball cal que ho consultis a la zona
restringida de la web a l’apartat de borsa de treball.
d'Autocad,
SIG,
programes
de
pressupostos (TCQ o d'altres)
DATA OFERTA: 23/05/11
Ref.: 1755
Les tasques principals a exercir seran:
Fundació sollicita Titulat i collegiat,
- En obra: seguiment ambiental d'obres
professional autònom.
públiques, direcció de projectes de
Zona
Baix
Llobregat
o
cinturó
mesures
correctores
d'impacte
metropolità.
ambiental, de restauració o d'integració
Tasques de coordinació del nostre servei
paisatgística
de jardineria, compost de 2 monitors i
- Redacció i/o direcció d'estudis i
un conjunt de 15 treballadors amb
projectes
limitacions intellectuals lleus.
- Elaboració de plànols i pressupostos
Control de la qualitat del servei, reunions
Treball a jornada completa matí i tarda,
amb els clients. Resolució d'incidències,
de 40 h setmanals. En oficina 9 a 14 h i
gestió de no conformitats, queixes i
de 16 h a 19 h. En obra variable. Es
felicitacions.
demana, però, certa flexibilitat horària
Coordinació i seguiment de comandes,
en funció del tipus de feina a realitzar.
control d'estoc de materials i eines.
Període de prova de 3 mesos. S’ofereix
Elaboració
contracte inicial de 6 mesos obres i
de pressupostos i ofertes així com
serveis i després, en cas de bona
l'estudi i tramitació completa dels plecs
adaptació, contracte indefinit.
de condicions a concursos públics.
Elaboració dels calendaris i horaris dels
equips. Reunions amb els monitors per
determinar prioritats i distribuir tasques.
DATA OFERTA: 23/05/11
Fundació sollicita un monitor-educador
en un centre de persones amb
discapacitat psíquica Ref.:
lleugera
i mitja (no
1756
severs ni profunds), per a un taller de
cultiu de plantes d'horta.
El grup està format per 6/7 persones
discapacitades.
Horari de treball: matí i tarda, de dilluns
a divendres
Hores de treball/any: 1720
Sou base: 1589,44 €
Plus transport: 195,00 €

DATA OFERTA: 23/05/11
Consultoria precisa Enginyer tècnic
atrícola,
especialitzat
en
Hortofructicultura i Jardineria.
Formació complementària en medi
ambient (terrritori) i/o paisatge
Experiència laboral mínima 5 anys
relacionada amb la formació acadèmica
i/o complementària
Domini del català i castellà
Carnet de conduir
Es valorarà: experiència en gestionar
equips de treball, planificar i organitzar
estudis i projectes i coneixements

- 13 -

Full Informatiu Demarcació de Barcelona

Maig/Juny 2011

DATA OFERTA: 25/05/11

DATA OFERTA: 14/06/11

Empresa cerca Comercial per a la
província de Lleida i Andorra per
desenvolupar
les
tasques
pròpies
(prospecció-seguiment-venda)
de
productes
d’alimentació
animal
i
medicacióveterinària.
Imprescindible
experiència
comercial.
Valorable
coneixements del sector (clíniques
veterinàries i criadors o ramaders...) o
d’alimentació i nutrició, ramaderia i
veterinària o biologia,etc.
S’ofereix
cartera de clients, cotxe d’empresa, alta
S.S. Oferta estable i sou fix més
comissions o bonus.

Empresa
desitja
incorporar
un
Responsable
Desenvolupament
de
Producte i Màrqueting. La persona
seleccionada en dependència directa de
la Direcció General i en coordinació
constant amb la resta de departaments
de l’empresa, es responsabilitzarà de la
millora i desenvolupament de nous
productes, així com de la gestió del seu
llançament i dinamització. Per portar a
terme la seva feina tindrà un mínim de 3
persones al seu càrrec. Estarà dins les
seves responsabilitats: concepció i
desenvolupament tècnic dels productes,
edició
de
fitxes
tècniques
i
organolèptiques,
investigació
de
matèries primeres i altres productes
relacionats, recerca de nous productes,
implementació i valoració del grau
d’acceptació,
desenvolupament
i
implementació del pla de màrqueting,
detecció de noves accions promocionals
no cobertes en l’actualitat, participació
en fires comercials, contacte amb
proveïdors, clients...

SERVEI JURÍDIC
QUOTES COLLEGIALS
Recordem que la Demarcació disposa
d’unes tarifes especials per atur i per
recents titulats.
Quotes d’atur: 18,09 € al trimestre
Quota 1r.any possessió del títol: 4,11 €
Quota 2n.any possessió del títol: 14,59€
Quota 3r.any
3r.any possessió del títol: 25,08 €
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LEGISLACIÓ
BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)
Aquesta informació s’extreu de la web del BOE
muertos en la explotación (Orden
ARM/1386/2011, de 18 de mayo)
BOE núm. 117 de 17.05.11

- el seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y
destrucción
de
animales
bovinos
muertos en la explotación (Orden
ARM/1387/2011, de 18 de mayo).

SANIDAD ANIMAL
Real Decreto 599/2011, de 29 de abril,
por el que se establecen las bases del
plan de vigilancia sanitaria del ganado
porcino.

- el seguro renovable para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y
destrucción
de
animales
bovinos
muertos en la explotación (Orden
ARM/1388/2011, de 18 de mayo)

BOE núm.126 de 27.05.11
SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

- el seguro renovable para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la
explotación de las especies ovina y
caprina (Orden ARM/1389/2011, de 18
de mayo)

Orden por la que se definen las
explotaciones de ganado 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 para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la
explotación de las especies ovina y
caprina (Orden ARM/1390/2011, de 18
de mayo) comprendido en el Plan Anual
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

- el seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales no bovinos
muertos en la explotación (Orden
ARM/1384/2011, de 18 de mayo)
- el seguro renovable para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales no bovinos

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)
DOGC núm.5860 de 15.04.11

DOGC núm,.5864 de 21.04.11

PLAGA MORRUT

ASSEGURANCES AGRÀRIES

ORDRE AAM/56/2011, de 12 d'abril, de
modificació de l'Ordre ARP/343/2006,
de 3 de juliol, per la qual es declara
l'existència oficial a Catalunya de la
plaga del morrut de la palmera,
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier,
1790), i es qualifica d'utilitat pública la
prevenció i lluita contra aquesta plaga.

ORDRE AAM/57/2011, de 6 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts per al foment de l'ús de les
assegurances agràries, i es fa pública la
convocatòria dels corresponents a l'any
2011.
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DOGC núm.5865 de 26.04.11

foment d'inversions en explotacions
agràries
per
a
la
implantació
d'installacions de reg d'alta eficiència en
l'interior de finques particulars, i es
convoca la corresponent a l'any 2011.

CONSELLS REGULADORS
ORDRE AAM/64/2011, d'11 d'abril, per
la qual es convoquen eleccions a vocals
dels
consells
reguladors
de
les
denominacions
d'origen
protegides
vitivinícoles de Catalunya.

PRÉSTECS
ORDRE AAM/75/2011, de 27 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
de la línia de préstecs per a l'adquisició
de maquinària agrícola que incorpori
noves tecnologies, i es convoca la
corresponent a l'any 2011.

DOGC núm.5867 de 28.04.11
CONTRACTES DE CONREU
ACORD GOV/70/2011, de 26 d'abril, pel
qual s'autoritza la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l'índex de preus percebuts agraris a
efectes de l'actualització de les rendes
de contractes de conreu.DOGC núm.
5872 de 05.05.11

AJUTS
ORDRE AAM/72/2011, de 28 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts complementaris en matèria de
formació professional agrària, i es
convoquen els corresponents a l'any
2011.

BENESTAR ANIMAL
ORDRE AAM/71/2011, de 27 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
de la línia de préstecs per fomentar les
inversions necessàries pel compliment
de les normes mínimes de recent
introducció en matèria de benestar
animal, i es convoca la corresponent a
l'any 2011.

DOGC núm.5878 de 13.05.11
AJUTS
ORDRE AAM/83/2011, de 5 de maig, de
modificació de l'Ordre AAM/22/2011, de
3 de febrer, per la qual s'aproven les
bases reguladores dels ajuts associats al
contracte global d'explotació i es
convoquen els corresponents per a l'any
2011, i de l'Ordre AAM/34/2011, de 24
de febrer, per la qual s'estableix el
procediment per a la tramitació de l'ajut
de pagament únic i altres règims
comunitaris en agricultura i ramaderia
per a la campanya de comercialització
2011-2012, i es convoquen els ajuts
corresponents amb les seves bases,
excepcionalment per a l'any 2011.

DOGC núm.5873 de 06.05.11
AJUTS
ORDRE AAM/69/2011, de 26 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts per al foment de les
actuacions de les agrupacions de
defensa forestal i les seves federacions, i
es convoquen els corresponents al 2011.
AJUTS SECTOR FARRATGES
ORDRE AAM/73/2011, de 27 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
per a la campanya 2011-2012 dels ajuts
al sector dels farratges dessecats, i es
convoquen els ajuts corresponents.

DOGC núm.5889 de 30.05.11
INSTRUMENTS ORDENACIÓ
ORDENACIÓ FORESTAL
RESOLUCIÓ AAM/1302/2011, de 6 de
maig, per la qual es dóna publicitat a les
instruccions
per
a
la
redacció
d'instruments
d'ordenació
forestal
corresponents a finques de titularitat
privada.

PRÉSTECS
ORDRE AAM/74/2011, de 27 d'abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores
de la línia de préstecs destinats al
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