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NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI

2.0

Arrel de les eleccions celebrades el passat dia 31 de maig de 2013, als càrrecs de
president i secretari, la nova composició de la Junta queda conformada de la següent
manera:

ACTUALITAT

Ramon Lluís Lletjós
President

Germán Esteban

Joan Salvador Minguet

Secretari

Josep Novellas
Vocal

Tresorer

Cinta Borràs
Vicepresidenta

Jesús Domingo

Francesc Clarisó

Santi Llurba

Vocal

Vocal

Vocal

Recordeu que si teniu alguna proposta o suggeriment a fer, o voleu fer arribar als
membres de la Junta de Govern els vostres comentaris/opinions sobre el Col·legi, ho
podeu fer a través dels canals habituals:
Telèfon: 93.217.97.53
Correu electrònic: collegi@agricoles.org

2.0
Torna a l’inici
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS

2.0
ACTUALITAT

El passat 2 d'agost de 2013, el Govern de l’Estat espanyol va aprovar sotmetre a
audiència pública l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals (ALSCP) ,
donant així inici a la tramitació oficial d'aquesta reforma legislativa llargament esperada
i anunciada .
Tal i com es va informar amb anterioritat, es tracta d'una reforma legal que s'emmarca
en el context de les mesures de liberalització i millora de la competitivitat, que estan
incloses al Programa Nacional de Reformes adoptat pel Govern i anunciat a la
primavera d'aquest any 2013. El seu propòsit és reformar estructuralment el sector dels
serveis professionals, proporcionant un marc regulador comú per a tots ells, així com
actualitzar i modernitzar la regulació dels col·legis professionals, que constitueixen la
dimensió institucional de les professions que presten aquests serveis.
L’ALSCP manté els principis bàsics i línies essencials de regulació que s'han vingut
coneixent en els últims mesos arran dels informes previs i esborranys anteriorment
publicats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MEC) : principi general de llibertat
d'accés i exercici de tota activitat professional i professió, i reducció al mínim
imprescindible dels requisits i traves administratives per a l’esmentat accés i exercici, i
únicament establir restriccions per llei quan es justifiqui per raons d'interès general i
sigui proporcionat.
Pel que fa al més important d'aquests requisits d'accés a una professió, com és la
col·legiació obligatòria, la principal novetat de l’ALSCP ha estat la inclusió d'una
disposició addicional primera a la qual es recullen les obligatorietats de col·legiació. En
l’apartat 1.m d’aquesta disposició addicional primera, es diu textualment el següent:
“En un colegio competente por razón de la materia para ejercer las actividades sujetas a
visado colegial obligatorio, según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio”. Això determina que d'aprovar-se l’ALSCP en la redacció
actual, només seria obligatòria la col·legiació per a la redacció de projectes, i direcció
d'obra dels mateixos, corresponents a edificacions que cauen sota l'àmbit d'aplicació de
la Llei d'Ordenació de l'Edificació (que són els únics treballs de visat obligatori), sent
voluntari col·legiar-se per a l'exercici de qualsevol d’altres activitats pròpies de la
professió.
A part d' això es preveu també ,a la disposició transitòria segona, la creació d'un grup
de treball ministerial que decidirà sobre les atribucions professionals en l'àmbit de
l'enginyeria i l'edificació, mantenint de moment, i fins que no es modifiquin per
disposició posterior, la vigència de les normes sobre accés , reserva de funcions o
atribucions professionals en aquest àmbit (entre elles la Llei 12/1986 , sobre atribucions
professionals d'Enginyers Tècnics i Arquitectes Tècnics).

Torna a l’inici
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2.0
ACTUALITAT

En quant a la dimensió institucional, l’ALSCP consagra un model dual: Col·legis de
pertinença voluntària i obligatòria, sotmetent aquests últims a obligacions de prestació
de servei i controls que fins llavors no existien, del qual són exemple el preceptiu
submissió dels comptes anuals a auditoria o la constitució obligada com a entitat de
certificació professional, així com l'exhaustiu règim de tutela administrativa a que
hauran de quedar sotmesos, i fins i tot dissoldre les Juntes de Govern per resolució
administrativa si l'informe de gestió emès pel Departament competent és desfavorable.
Finalment, cal destacar que l’ALSCP pretén revisar el model organitzatiu territorial dels
Col·legis Professionals, que, després del desenvolupament de les lleis autonòmiques i
l'aparició dels consells autonòmics, havia quedat desfasat en la vigent Llei estatal . Per a
aquesta finalitat opta per un enfocament recentralitzador, doncs recupera competències
per als consells generals estatals i fins i tot els atorga noves funcions d'índole unificadora
en el pla normatiu (aprovació d'Estatuts particulars dels Col·legis territorials, o
elaboració d'un codi deontològic únic i comú per a tota la professió).
L'aprovació com Llei de l’ALSCP encara es demorarà uns mesos, ja que ha de completar
la tramitació administrativa i després aprovar pel Govern com a Projecte de Llei per a la
seva remissió a les Corts Generals, on donarà inici la seva tramitació parlamentària,
durant la qual es podran presentar esmenes a través dels diferents grups amb
representació a les Cambres.

Les entitats de representació estatal de l'Enginyeria Tècnica Agrícola (Consell General),
l'Enginyeria Tècnica (INITE) i les professions en el seu conjunt (Unió Professional
d'Espanya) estan en el moment actual treballant a nivell institucional per tal que el MEC
aculli el seu posicionament respecte a l’ALSCP, modificant-lo en el sentit suggerit des del
món professional.
En l'àmbit de Catalunya, el departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya,manté contacte permanent amb els Col·legis Professionals, mitjançant
l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, per tal de donar
resposta a aquest projecte normatiu estatal i plantejar les modificacions que puguin ser
necessàries en la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
Col·legis Professionals.

Torna a l’inici
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OPINIÓ DEL PRESIDENT DEL COL·LEGI RESPECTE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE
SERVEIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS

2.0
ACTUALITAT

Benvolguts/des,
Com a president del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de
Catalunya (en endavant COETAPAC), vull expressar la meva total disconformitat amb
l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals aprovat pel Consell de
Ministres del Govern de l’Estat espanyol el passat dia 2 d’agost de 2013, i presentat pel
Ministre d’Economia i Competitivitat Sr. Luis de Guindos.
La meva disconformitat té com a punt de partida el fet de que aquest Avantprojecte de
Llei s’hagi redactat i aprovat sense consulta prèvia amb les parts afectades, i atenent a
suposats criteris de competitivitat i millora en la prestació de serveis. Penso que
aprofitant aquella dita castellana de “Aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid”, s’ha volgut donar un cop mortal a les corporacions col·legials, i sobretot a les
tècniques, per tal de que facin les maletes i vagin baixant persianes.
A més hem tingut coneixement que el ponent d’aquest Avantprojecte de Llei serà el Sr.
Vicente Martínez Pujalte, persona no especialment caracteritzada pel seu esperit
autonomista i que crec que si l’Avantprojecte és ara lesiu per interessos col·legials, ho
serà encara més una vegada s’hagi fet tot el procés parlamentari. El Sr. Martínez Pujalte
no vol a les autonomies i menys encara als col·legis professionals.
De totes maneres des del COETAPAC confiem amb el Govern de Catalunya, i en
particular amb el Conseller de Justícia, Honorable Sr. Germà Gordó, per a que a
Catalunya fem una Llei de Col·legis Professionals adequada a la realitat del nostre país, i
per tant donem el nostre total suport a la regulació catalana de Col·legis Professionals. El
concepte de Col·legi Professional a Catalunya no te res a veure amb la que hi ha a la
resta de l’Estat espanyol, i per tant, i atenent a més a la competència exclusiva que ens
confereix el nostre Estatut d’Autonomia, qüestió aquesta que no ha estat reconeguda
pel Tribunal Constitucional, el nostre Col·legi dona total suport a la regulació que es faci
des de Catalunya i rebutja de pla la que ens vol venir imposada des de l’Estat espanyol.
L’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals, és una expressió més de
l’esperit recentralitzador de l’Estat espanyol, i per tant invito a tots els Col·legis
professionals de Catalunya a pronunciar-se en contra i treballar conjuntament per fer
una regulació catalana que s’adeqüi a les nostres necessitats.

Torna a l’inici
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ELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES PODEN ACTUAR COM A CERTIFICADORS
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

ACTUALITAT

El passat abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el
procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
El Reial Decret fixava l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual era obligatori
disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a
edificis públics de més de 500 m2.
L'ICAEN (Institut Català de l’Energia) és l’organisme encarregat de gestionar la Certificació
d'Eficiència Energètica d'Edificis a Catalunya, marcant el procediment mitjançant el qual es
pot obtenir l’etiqueta energètica dels edificis existents. I autoritzant els tècnics habilitats
per dur a terme la certificació.
Al llarg del mes de juliol de 2013, es van mantenir diferents reunions amb l’ICAEN per tal
de modificar les professions que estaven habilitades per a la realització dels certificats
d’eficiència energètica dels edificis, inicialment reservat als Enginyers Industrials, Tècnics
Industrials, Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Finalment, l’ICAEN va modificar el seu posicionament i a partir del 10 de juliol de 2013, la
nostra professió juntament amb la resta d’enginyeries apareix en la seva web com a
professió habilitada per la realització d’aquests certificats, això va ser gràcies a l’esforç de
totes les enginyeries.

CURSOS DE CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
Des de mitjans de juliol hem organitzat cursos de certificació energètica dels edificis a totes
les demarcacions per tal de que tots els col·legiats puguin realitzar el curs sense necessitat
de desplaçar-se lluny.
Els objectius del curs són 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.
Tots aquests cursos que s’han organitzat han tingut un èxit de participació molt elevat, ja
que tots ells han omplert totes les places disponibles.
Degut a la elevada participació, tant de col·legiats com d’enginyers d’altres especialitats, es
continuen realitzant més edicions del curs. Així doncs, si encara no l’heu fet i esteu
interessats podeu consultar les dates a l’apartat formació de la nostra web, o al final
d’aquest mateix butlletí. Per consultar disponibilitat de places, heu de contactar
directament amb la demarcació.
Cal afegir que, un cop finalitzat el curs, la valoració que han donat els alumnes al respecte,
ha estat molt positiva.

Torna a l’inici
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PREMI FOTOGRÀFIC A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

2.0
2.0

El passat dia 3 de juliol el President de la Demarcació de Barcelona, Sr. Josep Novellas va
fer entrega del Premi Fotogràfic en la seva 15a convocatòria, al col·legiat guanyador Jose
Antonio Ponce amb la foto guanyadora que porta com a títol Conciliació. Montseny.
La foto il·lustra el calendari de sobretaula del Col·legi d’aquest any 2013.

ACTUALITAT

Conciliació. Montseny
A l’esquerra en Josep Novellas, president de la demarcació de Barcelona, a
la dreta en Jose Antonio Ponce, guanyador del concurs fotogràfic.

11 DE SETEMBRE. DIADA DE CATALUNYA
El passat 11 de setembre es va celebrar la Diada de Catalunya, i com ja és tradició al
nostre Col·legi, en Ramon Lluís Lletjós, president de la nostra entitat, va realitzar l’Ofrena
Floral al Monument de Rafael de Casanova juntament amb d’altres col·legis d’enginyers i
enginyers tècnics. Posteriorment va assistir a l’acte institucional que va tenir lloc al Parc
de la Ciutadella
A continuació podeu veure unes imatges de l’acte.

Torna a l’inici
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NOVA INCORPORACIÓ ALS BANNERS DE LA WEB DEL COL·LEGI

2.0
ACTUALITAT

A l’anterior número de l’Info@grícoles us vàrem informar de la contractació de dos nous
banners publicitaris a la web del Col·legi. Un era de l’empresa Ilerfred i un altre de
Bodegues Torres, tot i que aquest últim encara no l’havíem rebut.
Posteriorment, un cop vàrem rebre la publicitat de Bodegues Torres, es va procedir a
afegir-ho a la part on estan situats els banners a la web.
Amb aquesta darrera contractació, ja són 5 les empreses que han dipositat la seva
confiança en nosaltres en aquest temps de crisi, i han contractat aquest espai per
anunciar la seva marca. Volem aprofitar aquestes línies per agrair vostra confiança.

Des del Col·legi es continua treballant en aquesta tasca comercial, per tal d’aconseguir
nous anunciants, que vulguin donar difusió dels seus productes, a través dels nostres
canals.

ENTRADES PER A LA FIRA DE SANT MIQUEL

7
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LLOGUER DE SALES
El Col·legi disposa de sales que es poden llogar segons les vostres necessitats, on es
poden fer cursos, xerrades, assemblees... ja que estan equipades amb tota la
infraestructura i tecnologia necessàries per a organitzar qualsevol d’aquests
esdeveniments.

2.0

A continuació podeu veure algunes imatges de les sales per si és del vostre interès.

ACTUALITAT

Recordeu que els col·legiats teniu descomptes en el lloguer de sales.

Gran aforament a les sales

Àrea de descans

Torna a l’inici
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ENTRADES PER A VEGETAL WORLD (VALÈNCIA)

ACTIVITATS

Benvolguts companys,
La nostra organització col·legial a través del Consell General i en col·laboració amb el
Col·legi Oficial de València i Castelló, participarà al Congrés "Vegetal World", que
coincideix amb Iberflora a València els dies 2, 3 i 4 d'octubre d'enguany.
El Consell General estarà present a la zona d'expositors amb un estand de 64 metres
quadrats en què es realitzaran presentacions i comunicacions tècniques específiques
sobre temes d'actualitat professional, fonamentalment relacionats amb el RD
1311/2012 de 14 de setembre sobre l'ús sostenible de fitosanitaris.
Per aconseguir l'entrada gratuïta d'assistència a la zona d'expositors han de punxar en
el botó d'"Entrada / Ticket Entrance" de sota i omplir un formulari, o poden trobar
aquest mateix enllaç a la pàgina web del Col·legi (www.agricoles.org) a la secció
"actualitat/notícies" o en la notícia del Congrés Vegetal World que trobareu a la pàgina
inicial, on també podreu trobar els programes i inscripcions de les Jornades tècniques
del Congrés i els preus d'assistència a les mateixes.
Tot esperant comptar amb la vostra presència, us enviem una cordial salutació.

Ens veiem a VEGETAL WORLD 2013*
Nos vemos en VEGETAL WORLD 2013*
See you at VEGETAL WORLD 2013*
*COINCIDINT AMB IBERFLORA / ENCAJA
*COINCIDIENDO CON IBERFLORA / ENCAJA
*CONCURRENT WITH: IBERFLORA/ ENCAJA

Torna a l’inici
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PROPERES ACTIVITATS
 26/09/2013: Jornada tècnica “La uniformitat de reg en el disseny i gestió de
la instal·lació”
 27 i 28/09/2013: Jornada tècnica “Presentacions temàtiques a l’Illa del Reg”

ACTIVITATS



26/09/2013: Jornada “El seguro agrario: Una Garantía de futuro”

 27/09/2013: Jornada tècnica “Darreres tendències en fertilització, gestió i
tractament de dejeccions ramaderes”

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira Agrària de Sant Miquel

Lleida

26/09/13

29/09/13

Eurofruit

Lleida

26/09/13

29/09/13

Gastroart

Hostalric

28/09/13

29/09/13

Fira del bolet i les
Herbes remeieres

Castellterçol

27/10/13

Únic dia

Fira del Medi Ambient

Tàrrega

5/10/13

06/10/13

Fira ramadera de la
Pobleta de Bellveí

La Torre de Cabdella

05/10/13

06/10/13

Fira del bolet de Llagostera

Llagostera

12/10/13

Únic dia

Fira de la Poma

Barbens

12/10/13

13/10/13

Festa del bolet

Ribes de Freser

12/10/13

13/10/13

Fira de la castanya

Viladrau

27/10/13

28/10/13

Fira de la Llenega

Cardona

27/10/13

Únic dia

29/10/13

03/11/13

Fira industrial, agrícola i comercial Girona
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

10

INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
DEL COETAPAC

NÚM. 13 . Juny – Agost ‘13

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: 20/01/2013

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 02/09/2013
Tècnic comercial de la unitat de negoci de gran
cultiu per a la zona de Saragossa (Aragó)
Es requereix: - Titulació a nivell d’Enginyer
Tècnic Agrícola.
- Capacitat de treball en equip.

Tècnic en cultius extensius
Es requereix: Experiència en direcció
d’explotacions extensives.
S’ofereix: Sou: 35.000 €/any. Allotjament,
assegurança privada, manutenció, 2 viatges
anuals pagats.

- Vocació comercial.
- Permís de conduir.
Es valorarà: - Experiència en el món de les
llavors (concretament en cultius extensius i
especialment en panís.
- Experiència comercial i coneixements de
l’idioma anglès.
- Es valorarà residència a Saragossa.

Data oferta: 04/09/2013

S'ofereix: - Pla de formació a l’empresa.

Tècnic d’estudis de Jardinderia

- Salari competitiu compost de fix més variable,

Es requereix: - Estudis:

a negociar en funció de la vàlua del candidat.

* Enginyeria Tècnica Agrícola.

- Vehicle d'empresa i despeses de viatge.

- Experiència mínima de 3 anys en

- Contracte estable

departament d’estudis.
- Idiomes: Català i castellà.
- Coneixements específics en estudis de
licitacions públiques en Jardineria.
- Domini d’Autocad, TCQ i Microsoft Office.

Data oferta: 06/09/2013
Tècnic de qualitat
Es requereix: - Enginyer Agrònom o Enginyer
Tècnic Agrícola.
- Coneixement en la gestió de protocols de qualitat.
- Coneixements de llengua anglesa.
Funcions: - Direcció de l’equip de control de qualitat.
- Manteniment dels certificats de qualitat de què

Coneixements en Presto i Photoshop.
S’ofereix: - Incorporació a una empresa
estable de jardineria.
- Contracte temporal (en funció de vàlua i
adaptació al lloc, pot tenir continuïtat)
- Horari de 8 a 14 h. i de 16 a 18 h. (s’ofereix
certa flexibilitat en aquest horari)
- Salari: 30.000 € - 35.000 €

disposa l’empresa.
- Contacte tècnic amb clients i proveidors.
- Administració i control de costos de producció i
envasat.
S’ofereix: - Incorporació immediata.
- Lloc de treball permanent a l’empresa.
- Salari a convenir

Torna a l’inici
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Data oferta: 09/09/2013
Delegat comercial agrícola
Es requereix: - Fabricant de productes
nutricionals i de biocontrol sense residus
fitosanitaris cerca per funcions comercials i
tècniques donant suport a la xarxa de

BORSA DE
TREBALL

distribuïdors de zona (Catalunya, Aragó, Rioja,
Navarra).
Es valorarà: - Formació tècnica i aplicada
(especialitat agrària: Hortofructucultura,
jardineria, planters, etc.)
- Preferentment nivell Enginyer Tècnic Agrícola.
- Experiència comercial, preferentment de
productes fitosanitaris o similars.
S’ofereix: Condicions a negociar directament
amb l’empresa

Data oferta: 12/09/2013
Responsable tècnic de finques
Es requereix: - Enginyer Agrònom o Enginyer
Tècnic Agrícola.
- Experiència contrastada en posició similar.
- Coneixement a fons dels principals cultius de
l’empresa.
- Coneixements en la gestió de protocols de
qualitat.
Funcions: - Control de plagues i malalties.
- Gestió de reg i la fertilització de les finques.
- Assegurar el compliment dels requisits
sol·licitats pels clients.
- Manteniment de les certificacions que
afecten l’àmbit de les finques.
- Gestió de les compres de productes
fitosanitaris i adobs.
- Seguiment tècnics de totes les fades de la
producció en el camp (poda, aclarida...)
S’ofereix: - Incorporació immediata.
- Lloc de treball permanent a l’empresa.
Màxima confidencialitat.
- Salari a convenir segons la vàlua del candidat.

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 “Com modificar la textura d’un producte”

FORMACIÓ

Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

18/09/13

02/10/13

15 hores

Sala d’actes del Servei
Territorial del DAAM. BCN
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Ffffffffffffff
tttttttttttt

32 €

Per a més informació cliqueu aquí

Curs “Eines d’anàlisi amb informació geogràfica i dades SIGPAC”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

26/09/13

26/09/13

7 hores

Escola Politècnica
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Superior de Girona

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Postgrau “Gestió estratègica de l’empresa agroalimentària”
Data inici

Data final

Durada

18/10/13

17/05/14

128 hores

Per a més informació cliqueu aquí

Lloc Impartició

Cost

Aula de formació
de
1500 €. Preu
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Fòrum Empresa
col·legiat
Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs de formació general per a Perits Judicials
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

22/10/13

24/10/13

6 hores

Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada

30,05 €

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici
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XARXES SOCIALS
Els usuaris que connecten amb els nostres perfils a les xarxes continua en augment. A
continuació us resumim els trets més destacats.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Facebook
En aquest darrer període hem augmentat considerablement de seguidors, ja que a dia
d’avui la pàgina del Col·legi té 199 m’agrades. Hem intentat donar-li un toc més proper
a aquest canal. Publiquem ofertes de feina, notícies d’actualitat, la secció “I aquest cap
de setmana...”, i moltes vegades intentem donar un toc animat i engrescador.
El perfil de facebook del Col·legi compta amb 359 “amics”.
Twitter
A través del canal de Twitter us fem arribar periòdicament, a banda de notícies
d’actualitat o d’interès, ofertes de treball relacionades amb el nostre sector. Hi ha
moltes ofertes que publiquem nosaltres directament, però també hi ha moltes que les
retwitejem del perfil del “Consejo”, ja que tenen un encarregat de comunicació i en
pengen bastants. A dia d’avui hem fet 548 tuits i tenim 253 seguidors.
LinkedIn
En aquest darrer període aquesta plataforma ha tingut menys activitat que en altres
ocasions, tot i que el grup i els contactes continuen creixent.
A dia d’avui tenim 134 contactes i 418 membres al grup “COETAPAC-Agricoles.org”.
Youtube
Donat que des del Col·legi no hem fet cap gravació en aquest darrer període, no hi ha
hagut massa moviment en aquesta xarxa.

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

Torna a l’inici
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NOU PORTAL DE DESCOMPTES
Al darrer número us vàrem informar sobre el nou Portal de Descomptes de PIMEC,
que podeu fer servir tots els col·legiats.

CONVENIS

Dins d’aquest portal podeu gaudir d’avantatges i descomptes exclusius en els vostres
consums habituals!! Registreu-vos gratuïtament i comenceu a estalviar en les vostres
compres amb les millors ofertes i descomptes en tot tipus de productes i serveis.
L’accés a aquest portal és totalment gratuït per a tots els col·legiats, familiars, i en cas
de que tingueu una empresa, els vostres treballadors i col·laboradors també podran
accedir. Per tant constitueix una gran eina de recursos humans d’alt valor per a totes
les empreses, amb l’objectiu de fidelitzar els seus empleats i col·laboradors, valorada
en més de 3.000€ anuals.
Per registrar-vos al portal heu de seguir els següents passos:
1. Accedeix a www.portaldescomptespimec.com
2. Us demanarà el vostre correu electrònic i una contrasenya
3. Tot seguit us demanarà un codi d’activació. La paraula clau és portal
4. Us demanarà el CIF de l’empresa per verificar la pertinença al gremi.
En aquest punt heu d’indicar el CIF de la vostra empresa o el vostre NIF
personal si us inscriviu com a persona física.

Portal de descomptes de PIMEC

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI. ANY 2013

PUBLICACIONS

L'edició de setembre de 2013 de La revista arriba amb un canvi de 'look' radical. El nou
disseny de la publicació anual del nostre Col·legi cerca modernitzar la impressió que es
dóna de la institució a través d'aquest mitjà de comunicació. Entre altres
intervencions, s'ha canviat la portada, que ara té una sola fotografia amb un grafisme
superposat, amb l'objectiu de crear una imatge amb valors tant documentals com
simbòlics. S'ha escollit una tipografia romana però actual, inspirada en les formes dels
tipus de metall, de molt bona llegibilitat pel fet de tenir les minúscules altes en relació
a les majúscules. S'ha fet servir una breu paleta de colors més nets i vius, coordinats al
llarg de tota la revista. La compaginació interior també ha estat actualitzada amb una
nova manera de distribuir l'espai, més modular, i posant molta cura en
l'enquadrament de les fotografies, optimitzant al màxim el protagonisme del que hi ha
retratat.
El sumari també ha sofert un canvi molt important respecte les edicions anteriors. S’ha
optat per un sumari en el qual s’han afegit imatges per fer-ho més vistós. Vols veure
com serà el sumari? A l’imatge inferior pots veure un extracte.
Els continguts també incorporen una novetat de qualitat i prestigi. De la mà de la
revista Descobrir, líder a Catalunya en turisme de proximitat, us proposem un seguit
de recorreguts i sortides per conèixer i gaudir de la riquesa i el patrimoni natural,
cultural i paisatgístic del nostre país.

Volem aprofitar aquestes línies per agrair la
col·laboració dels col·legiats que any rere any
participen de forma molt activa en la redacció
dels articles.
Tot i que en el primer paràgraf hem fet esment de
la portada, aquesta conté un altre novetat i
important a destacar. L’edició d’aquest any, té per
portada la fotografia que un col·legiat va
presentar al concurs fotogràfic de la demarcació
de Barcelona.

Extracte del nou sumari de la Revista

Torna a l’inici
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RECONEIXEMENT DE LA TASCA QUE REALITZA LA FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA
I EL PAISATGE
Durant el primer trimestre d’aquest any s’ha publicat una NTJ inclosa dins la temàtica
de DISSENY I PROJECTE DELS ESPACIS VERDS. La publicació d’aquesta NTJ ha estat
gràcies a la col·laboració del seu director (Sr. Gabino Carballo), cedint els seus honoraris
a la fundació AFANOC (Associació Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).

PUBLICACIONS

La NTJ ha rebut el XX premi Juan Julio Publicaciones. Aquest premi es un reconeixement
al treball realitzat per tots els tècnics que han col·laborat en la redacció de les normes
des dels seus inicis.
La Fundació va presentar aquesta última NTJ als premis que va convocar La Asociación
Española de Parques y Jardines públicos, en la categoria de treballs Tècnics o Científics i
amb motiu de l’organització del 40 Congrés Nacional de Parcs i Jardins 2013.

NOVETATS EDITORIALS QUE TROBAREU A LA WEB
Estem posant en marxa el servei de consulta de les NTJ des de les demarcacions del
Col·legi, si esteu interessats en utilitzar aquest servei poseu-vos en contacte amb la
vostra demarcació per saber si el servei ja està en marxa.
Revisió

NTJ 08D - TÈCNIQUES DE PLANTACIÓ D'ARBUSTS I SIMILARS
NTJ 11 V - ENJARDINAMENTS VERTICALS

Revisió

NTJ 12S Part 1- OBRES DE BIOENGINYERIA: tècniques de protecció
superficial del sòl
NTJ 01J REDACCIÓ DE PROJECTES DE JARDINERIA I PAISATGISME

Revisió

NTJ 12S Part 2 - OBRES DE BIOENGINYERIA: tècniques d’estabilització de
talussos
NTJ 04S - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REG

Vàlida per a la plantació d'arbusts i plantes
similars, inclosos els arbusts arborescents, els
arbusts ajaguts i altres plantes entapissants
llenyoses, les mates, els subarbusts, les plantes
enfiladisses i les lianes, les coníferes arbustives,
els rosers, els cactus, plantes crasses i plantes
NTJ 08D - TÈCNIQUES DE PLANTACIÓ D'ARBUSTS I cactiformes arborescents o arbustius, les
SIMILARS
canyes i els bambús, plantats a espais verds,
tant a plena terra (individualment, a massissos,
grups, parterres, platabandes, espatlleres,
fileres, tanques, vorades o reixats), com a
escocells o a jardineres, i complementa les
especificacions generals que apareixen a l'NTJ
08B: TREBALLS DE PLANTACIÓ.

Torna a l’inici
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PUBLICACIONS

Aplicable als enjardinaments verticals i en
especial a les especificacions dels projectes, de la
seva posada en obra i de les operacions de
manteniment.
Els enjardinaments verticals donen resposta a la
necessitat de compensar les construccions i de
beneficiar
mediambientalment
els espais
urbanitzats mitjançant la incorporació d'espais
verds sobre estructures constructives verticals
amb unes funcions i beneficis similars als
implantats sobre les cobertes verdes.

NTJ 12S Part 1- OBRES DE BIOENGINYERIA:
tècniques de protecció superficial del sòl

NTJ 11 V - ENJARDINAMENTS VERTICALS

És vàlida per a les tècniques de protecció
superficial del sòl − tècniques de recobriment
i tècniques mixtes de revestiment − en les
obres de bioenginyeria del paisatge de
restauració en el seu sentit més ampli
realitzades en vessants naturals, riberes,
terraplens o desmunts.
La bioenginyeria del paisatge és una
disciplina tècnica que utilitza les plantes vives
com a elements de construcció en les
intervencions de control d’erosió i
d’estabilització.

Aplicable a la prestació de serveis de planificació i
disseny en l'àmbit de l'ordenació paisatgística.
Particularment aplicable a projectes de jardins i
parcs, de zones comercials i residencials, places i
carrers, rotondes i altres espais susceptibles
d'ordenació.
NTJ 01J REDACCIÓ DE PROJECTES DE
També a projectes de restauració i integració JARDINERIA I PAISATGISME
paisatgística, de valorització de paisatges
patrimonials, de revegetació i estabilització del
terreny, d'infraestructura verda, i d'altres
projectes d'objectius i abast similars als
esmentats.
Aplicable a les tècniques d'estabilització i
control de l'erosió dels talussos, les vessants i
les superfícies degradades en les obres de
NTJ 12S Part 2 - OBRES DE BIOENGINYERIA:
bioenginyeria del paisatge de restauració en
tècniques d’estabilització de talussos
el seu sentit més ampli realitzades en
vessants naturals, riberes, terraplens o
desmunts.
És vàlida per a la instal·lació, la posada en
funcionament i la recepció posterior dels sistemes NTJ 04S - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ
de control i de gestió de les instal·lacions de reg D'INSTAL·LACIONS DE REG
als espais verds tant públics com privats..
Bet Gimeno Gelabert
Enginyera tècnica agrícola
Directora de la Fundació de la Jardineria i el
Paisatge - FJiP

Torna a l’inici
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L’ENQUESTA

ENQUESTES

A l’enquesta de l’Info@gricoles número 11 us vàrem preguntar sobre diferents aspectes
de la vida col·legial.
Un dels temes que preguntàvem era sobre quines activitats de tipus més lúdic us podien
interessar, i molt de vosaltres vàreu respondre l’opció “activitats esportives”.
És en aquest sentit que des del Col·legi volem organitzar un esdeveniment esportiu per a
que hi pugueu participar tots vosaltres, joves i no tan joves, però volem saber la vostra
opinió i les vostres preferències.
Esperem que us sumeu a aquesta iniciativa i que es pugui organitzar un esdeveniment
amb molta participació. Qui sap si hi haurà una final entre demarcacions... El que està
assegurat és el bon rotllo, i esperem que sigui l’inici d’una llarga tradició.
Ens haureu de respondre sobre l’activitat esportiva que us agradaria que organitzem,
futbol, pàdel, rutes caminant..., entre d’altres qüestions.

T’HI SUMES??

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR A L’ENQUESTA
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