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presentació memòria de gestió
Un any més la Junta de Govern del nostre Col·legi i Associació, amb l’ajuda indispensable del 
nostre personal tècnic i administratiu, hem elaborat aquesta memòria de gestió que correspon 
a l’exercici 2011. L’objectiu d’aquesta recopilació és informar sobre la situació actual i la marxa 
de la nostra institució. Així, en el document trobaràs: les principals actuacions dutes a terme a 
nivell institucional, els serveis que ofereix el COEAC, les principals dades i l’informe d’auditoria.
Com veuràs, l’any 2011 no ha estat un exercici fàcil. Els efectes del Reial Decret 1000/2010 so-
bre visat col·legial obligatori, sumats al descens de l’activitat econòmica com a conseqüència de 
la greu crisi que travessem, s’han traduït en un descens de l’activitat dels col·legis professionals.
Davant d’aquesta situació, un dels objectius prioritaris de la Junta de Govern ha estat diversi-
fi car i buscar altres fonts d’ingressos, a més de potenciar el servei al col·legiat. Tot això, sense 
deixar de banda la gestió i el control pressupostari, tan necessari en aquests temps difícils.  
A més a més, la Junta de Govern també ha estat treballant en cerca de sinergies amb altres 
col·lectius, sinergies que a poc a poc es van concretant i materialitzant. Així, el Col·legi ha 
participat en una iniciativa multicol·legial, que té la ferma voluntat de crear una agència que 
acrediti els professionals de les enginyeries, en funció de la seva formació i experiència, i, 
també, la Junta General del mes de juny va acordar la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre els quatre col·legis professionals de l’àmbit rural a Catalunya. Amb data 31 de gener de 
2012, els quatre col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals, enginyers 
de monts i enginyers agrònoms signàvem el conveni.
Vivim temps difícils i de canvi, i l’únic del que podem estar segurs és que el futur serà ben di-
ferent del que nosaltres ens imaginem. Les noves tendències globals infl uiran, d’una manera o 
d’una altra, en el subministrament energètic, el canvi climàtic, l’aigua i els aliments, la qualitat 
de l’educació, entre d’altres, i segurament haurem d’enginyar-nos-les per fer més amb menys: 
menys consum, menys recursos, menys residus, menys aigua... En tot això que pot semblar 
una amenaça, hem de ser capaços de veure-hi noves oportunitats. 
La capacitat d’adaptació serà clau per a la supervivència, i en el camí per a adaptar-nos a 
totes aquestes noves tendències globals, el nostre col·lectiu hi pot tenir molt a dir i pot gene-
rar un impacte positiu en el nostre sector o en el nostre àmbit d’actuació. Com a col·lectiu, 
haurem d’estar atents, i és aquí on crec que ens hem de mantenir més units que mai, per tal 
d’identifi car les mesures que caldrà adoptar per a fer front a aquest nou escenari. 
Desitjo que aquest document sigui del teu interès i t’encoratjo que ens facis arribar les te-
ves consideracions i els teus suggeriments, que de ben segur ens resultaran d’ajut a l’hora 
d’encaminar millor el nostre futur. 

Rebeu una cordial salutació, 
juny de 2012 Josep Maria Rofes i Sans

Degà

presentació memòria de gestió
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junta de govern

Josep M. Rofes Sans

Carles Estarán Justribó 

Miquel Pujol Palol Josep M. Dilmé Ferrer

Òscar Trindade Roca

Domènec Vila Navarra Joan Ramon Gispert Folck

Anna Forns Bergés Imma Malet Port

Ignasi Grau Roca

Xavier Lujan Egea Eulàlia Moreno García

I i G R Ò C l E á J bó

Mi l P j l P l l Josep M Dilmé Ferrer D è Vil N J R Gi F l k

E làli M G í

Pau Oromí Martí
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JUNTA GENERAL
Òrgan suprem de decisió del Col·legi que està consti-
tuït per tots els col·legiats no suspesos en l’exercici dels 
seus drets corporatius. 

JUNTA DE GOVERN
Degà
Josep M. Rofes Sans
Vicedegà
Ignasi Grau Roca
Secretari
Pau Oromí Martí 
Tresorer
Oscar Trindade Roca
Vocal de relacions amb el Consell 
Carles Estarán Justribó
Delegat de Barcelona 
Miquel Pujol Palol
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Lleida 
Domènec Vila Navarra (fi ns a l’1 de febrer)
Delegat accidental de Lleida 
Carles Estarán Justribó (des de l’1 de febrer)
Delegat de Tarragona 
Joan Ramon Gispert Folch
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Anna Forns Bergés 
Vocal de Girona
Imma Malet Prat 
Vocal de Lleida
Xavier Luján Egea
Vocal de Tarragona
Eulàlia Moreno García

COMISSIÓ PERMANENT
Degà
Josep M. Rofes Sans

Vicedegà
Ignasi Grau Roca
Secretari
Pau Oromí Martí 
Tresorer
Òscar Trindade Roca
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos

COMISSIÓ DE VISATS
Eduard Hernández Yáñez
Jaume Puig Bargués
Llorenç Reig Tehas
Joan Adserias Sans
Carles Estarán Justribó
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos  

COMISSIÓ INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Eulàlia Moreno García
Eduard Mas Martínez
Marta Puyuelo Gros 
Oscar Cabodevila Pillado
Elisabet Medina Clarà 
Teresa Soley Zapata  
M. Jesús Ortiz Campos
Anna Forns Bergés
Mª José Calvo González
Alexandre Panyella Ametller
Daniel Bassas Serra

COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep M. Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca
Francesc Primé Vidiella

Organs de govern i consultius
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Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals
Jordi Vives Xiol
Joan Estrada Aliberas
Francesc Xavier Recasens Gràcia

Comissió de l’Aigua
Carles Estarán Justribó 
Josep M. Villar Mir
Sergio Mothe Martínez 
Fco. Javier Teixidó Chimeno 
Manuel Blanco Grustán 
Joan Girona Gomis 
Agustí X. Gonzàlez Nieto 
Santiago Planas de Martí
Josep M. Callís Sol 
Francesc Camino Germà 

Comissió d’Energia i Residus
Verònica Kuchinow Tudury
Arturo Sánchez García
Anna Lluís Gavaldà
Xavier Luján Egea
Ignasi Gubianas Monge 
Pep Salas Prat 
Eva Farré Fustagueras
Eloi Montcada Elias

Comissió Deontològica
Pau Oromí Martí
Jaume Gelabert Orench
Lluís M. Bonet Sarís
Frederic Gómez Pardo
María José Chesa Marro
Agustí Rubert López

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Joan Ramon Gispert Folch
Eulàlia Moreno García 

Josep M. Rofes Sans
Francesc Primé Vidiella
Gabriel Sanz Baeza
Anna Lluís Gavaldà
Vicenç Ferré Puig 
Albert Torredemer Tomàs

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Carles Estarán Justribó
Xavier Luján Egea
Justo Lorenzo Sánchez
Ignasi Iglesias Castellarnau
Esther Aldomà Sanfeliu
Víctor Homedes Gili
Carles Sabaté Vives
Cristina Gallinad Ferrer
Eva Martínez Cristóbal
Antoni Teixidó Quintana
Òscar Trindade Roca
Elena Blasco Turmo

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Josep M. Dilmé Ferrer
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa
Pere Alvarado Crosas
Frederic Gómez Pardo
Josep M. Vallès Casanova

SECRETARIA TÈCNICA
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos
Personal administratiu
Rosa Maria Serrabou Giménez 

(fi ns al 22 de juliol)
Jordi Graña Flores
Josefi na Bertran Torra
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Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de 
Ingenieros Agrónomos
Degà, Josep M. Rofes Sans 

Fundació Agrícola Catalana
Delegat de Barcelona, Miquel 
Pujol Palol

Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la Cambra de 
Comerç de Barcelona
Verònica Kuchinow Tudury

Patronat de l’Escola Politècnica 
Superior de Girona
Delegat de Girona, 
Josep M. Dilmé Ferrer

Premi al Llibre Agrari
Vocal de relacions amb el 
Consell, Carles Estarán Justribó 

Premis d’Innovació de la Fira 
Sant Josep de Mollerussa 
Vocal de Lleida, 
Xavier Luján Egea

Representació del Col·legi en altres 
entitats i organismes

L’Observatori del Paisatge
Roser Vives Delàs

Consell Assessor de l’Enginyeria 
Tècnica Agrícola de la 
Universitat  Rovira i Virgili
Delegat de Tarragona, Joan 
Ramon Gispert Folch

Fundació Universitat de Lleida
Delegat accidental de Lleida, 
Carles Estarán Justribó

Fundació Torres Ibern
Delegat de Barcelona, 
Miquel Pujol Palol

ITeC
Degà, Josep M. Rofes Sans

Consell Participatiu de l’Agència 
de l’Energia de Lleida
Vocal de Lleida, 
Xavier Luján Egea

Consell Assessor de la Ciència 
de Lleida
Òscar Ciutat Oró
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Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA)

Vicepresident, Carles Estarán Justribó
Delegat territorial de Catalunya, Josep M. Rofes Sans

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC

Josep M. Rofes Sans
Òscar Trindade Roca
Carles Estarán Justribó
Pau Oromí Martí   
Sofía Bajo de la Fuente
Anna Forns Bergés  
Imma Malet Prat
Miquel Pujol Palol 
Eulàlia Moreno García

Groupement Européen d’Intérêt Economique AGRO-SUD EUROPE  (GEIE)

Gerent, Joan Barniol Garriga

Representació de l’Associació en altres 
entitats i organismes
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Relacions amb el Consell General

El Col·legi està integrat en el si del Consejo Gene-
ral de Colegios Ofi ciales de Ingenieros Agrónomos, 
que és l’òrgan representatiu i coordinador superior 
dels col·legis d’enginyers agrònoms a nivell esta-
tal, és una corporació de dret públic, amb perso-
nalitat jurídica pròpia.

Junta de degans
La responsabilitat de la direcció i administració 
del Consell General recau en la Junta de Degans, 
en la qual el Col·legi ha estat representat pel 
degà, Josep M. Rofes Sans. La Junta de Degans 
ha celebrat tres reunions ordinàries, una a Alba-
cete, una a Valladolid i una altra a Madrid. 

Relacions institucionals

Enguany, a més dels assumptes estatutaris que 
calia tractar en cada moment, una de les prin-
cipals preocupacions del Consell ha estat el se-
guiment de l’impacte de la crisi econòmica en 
l’activitat professional dels enginyers agrònoms i 
de la repercussió que sobre el funcionament dels 
col·legis estan tenint les modifi cacions legals que 
ha introduït la coneguda Llei Òmnibus. A més, 
també s’ha fet el seguiment dels últims esdeve-
niments sobre la transposició de la directiva de 
serveis: Llei de serveis professionals.

Comissió Central de Visats
Enguany la Comissió Central de Visats està cons-
tituïda pel secretari tècnic del Consell, els secre-
taris tècnics dels col·legis d’enginyers agrònoms 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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de València, Andalusia, Albacete i Catalunya, i 
pel degà de la Rioja, que és el seu president. La 
comissió s’ha reunit el dia 26 d’abril a la seu del 
COEAC a Barcelona.

Relacions amb l’Asociación Nacional de Ingeni-

eros Agrónomos (ANIA)

L’Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
(ANIA) agrupa tots els enginyers agrònoms a ni-
vell estatal. Els enginyers agrònoms de Catalu-
nya estan representats a través del seu president, 
Josep M. Rofes Sans, com a delegat regional 
d’ANIA, i, a més, el vicepresident d’ANIA, Carles 
Estarán, és membre de la nostra Junta Directiva.

“Día mundial de la alimentación 2011”
Jornada organitzada per ANIA, que sota, el títol 
“Precios de los alimentos de la crisis a la estabi-
lidad”, va tenir lloc el dia 19 d’octubre de 2011 
a la seu de l’IIE. A la jornada hi van participar 
D. Jorge Jordana Buticaz de Pozas, Dr. Enginyer 

Agrònom, conseller de presidència de la Federa-
ción Española de Industrias de la Alimentación 
y Bebidas (FIAB), i el professor D. José María 
Sumpsi Viñas, Dr. Enginyer Agrònom, catedràtic 
de la Universidad Politécnica de Madrid, i el vi-
cepresident d’ANIA, el delegat de Lleida, Carles 
Estarán.

Representació d’ANIA a l’IIE
En el decurs de la Junta de Representants de 
l’IIE celebrada el dia 14 de març, es va nome-
nar el president d’ANIA, Gonzalo Medina Bocos, 
com a vicepresident de l’IIE, i el secretari general 
d’ANIA, Miguel Ángel Garcimartín Molina, com 
a interventor.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya

Inauguració de la Jornada sobre l’empremta de 
carboni a la indústria agroalimentària, a càrrec 
del director general d’Alimentació, Qualitat i In-
dústries Agroalimentàries

è ò è

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Jornada organitzada pel Grup d’Interès de l’Ener-
gia i la Comissió d’Indústries Agroalimentàries 
del Col·legi, que ha tingut lloc el dia 3 de febrer 
a la seu del Col·legi a Barcelona. L’acte d’inaugu-
ració ha estat a càrrec del director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, 
el company Domènec Vila, el qual ha agraït que 
el convidéssim en un dels seus primers actes 
com a director general.

Reunió amb el nou conseller del DAAM, Josep 
Maria Pelegrí 
Mantinguda el dia 27 de gener a Barcelona, a la 
qual han participat, el mateix conseller Pelegrí, el 
degà, Josep M. Rofes, el vicedegà, Ignasi Grau, 
el secretari, Pau Oromí, i la vocal de relacions 
amb l’administració pública, Anna Forns. En el 
decurs de la reunió, també s’hi ha incorporat el 
nou director  general  d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries, el company Domè-
nec Vila.

La reunió va ser concertada a petició del conse-
ller Pelegrí i es va aprofi tar per a tractar diferents 
temes d’interès comú.

Presa de possessió del nou director territorial 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a Tarragona, Anton Ballvé 
El degà, Josep M. Rofes, ha assistit a l’acte de 
presa de possessió del nou director territorial 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a Tarragona, el company Anton Ballvé, que ha 
tingut lloc el dia 10 de març.

Comissió de seguiment de la PAC 
A iniciativa del conseller del DAAM, s’ha constituït 
la Comissió de seguiment de la reforma de la PAC 
a Catalunya. S’integren a la Comissió uns 70 re-

presentants de partits polítics, associacions de co-
operatives, entitats professionals, sindicats i altres 
ens vinculats al sector agrari i agroalimentari. Es 
constitueixen quatre grups de treball (sobre la fi txa 
fi nancera, els pagaments directes, les mesures de 
competitivitat i de mercat i el desenvolupament 
rural). Les reunions dels diferents grups s’han ini-

ciat el 14 de desembre i fi nalitzaran el dia 22 de 
febrer de 2012. Les seves conclusions seran pre-
sentades davant la Comissió de seguiment, que 
les aprovarà en un text únic fi nal. El text de posi-
cionament serà validat a continuació per la Taula 
de Concertació i en última instància pel Parlament 
de Catalunya. El Col·legi està representat a través 
dels següents companys:

 Comissió de seguiment: Joaquim de Ros Casa-
demont, director d’explotació agrícola pròpia.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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 Grup 1: Grup de treball sobre la fi txa fi nance-
ra: Íñigo Vargas Pando, responsable de projec-
tes d’Arboreto i Crisol de Frutos Secos.

 Grup 2: Grup de treball de pagaments direc-
tes: Jaume Roca Calzada, gerent de Fenix 
Fresh SA.

 Grup 3. Grup de treball de mesures de com-
petitivitat i de mercat: Jesús Ferrando Domè-
nech, tècnic de les Terres de l’Ebre.

 Grup 4: Grup de treball de desenvolupa-
ment rural: Francesc Primé Vidiella, director 
d’AGRO-3.

Reunions amb la Direcció General d’Alimenta-
ció, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i la 
Direcció General de Desenvolupament Rural del 
DAAM
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reuni-
ons amb el director general d’Alimentació, Quali-
tat i Indústries Agroalimentàries, el company Do-
mènec Vila, i el director general de Desenvolupa-
ment Rural, Jordi Sala, amb l’objectiu de tractar 
temes d’interès comú. 

Reunió amb el nou director general de GISA, el 
company, Josep Antoni Rosell
Celebrada el dia 30 de març, amb l’objectiu de 
parlar sobre la reestructuració de GISA i la inte-
gració de REGSA i REGSEGA. El company Josep 
Antoni Rosell es va comprometre a fer-ne una 
sessió informativa al Col·legi.

Xerrada-col·loqui amb el director general de 
GISA, el company Josep Antoni Rosell i Polo
Per tal de conèixer de primera mà la nova estruc-
tura organitzativa entre les diferents empreses 
públiques: GISA, REGSA i REGSEGA, així com 
les previsions pressupostàries en projectes i en 
inversions d’infraestructures (en execució, en 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Institut Català de l’Energia (ICAEN). Signatura 
d’un conveni de col·laboració
El dia 14 de desembre, el degà del Col·legi, Jo-
sep Maria Rofes, i la directora de l’Institut Català 
de l’Energia (ICAEN), Maite Masià, han signat un 
conveni per a la col·laboració de les dues entitats 
en matèria de promoció i difusió de l’estalvi i l’efi -
ciència energètica i de les energies renovables.

El principal objectiu és la identifi cació d’accions 
conjuntes que responguin als objectius d’ambdu-
es entitats.

Relacions amb l’administració local

Reunió amb el president de la Diputació de Tar-
ragona
El dia 22 de febrer, el president de la Diputació 
de Tarragona, Josep Poblet, ha rebut en visita ins-
titucional el degà del Col·legi Ofi cial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, Josep Maria Rofes i 
Sans. Durant la trobada, al Palau de la Diputa-
ció, el degà dels enginyers agrònoms catalans ha 
expressat a Josep Poblet les inquietuds del sector 
professional que representa, al mateix temps que 
ha ofert a la Diputació els serveis del Col·legi en 

tràmit, nova...) per al desenvolupament rural del 
nostre país.

L’acte ha tingut lloc el dia 28 de juny a la seu 
del Col·legi a Barcelona, i per videoconferència 
amb la seu de Lleida. A més, també es va oferir 
la possibilitat de seguir-ho via Internet a través 
de l’entorn Webex.

17MEMÒRIA ANUAL 2011
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matèries que puguin benefi ciar el territori de les 
comarques del Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre. Per la seva banda, el president de la Dipu-
tació s’ha mostrat interessat per la situació actual 
de l’enginyeria agronòmica, i li ha expressat el seu 
suport a la tasca que du a terme el Col·legi Ofi cial 
en pro d’aquest col·lectiu professional.

Consells comarcals
L’any 2011 s’ha continuat treballant per mante-
nir relacions estables amb els consells comarcals, 
amb la fi nalitat, sobretot, de donar a conèixer la 
fi gura de l’enginyer agrònom i buscar línies de  
col·laboració en temes d’interès comú. L’objectiu 
principal és donar a conèixer la nostra professió i 
explicar els diferents àmbits d’actuació. 

Enguany, el Col·legi ha signat dos convenis de 
col·laboració, amb els consells comarcals del 
Montsià i el Baix Ebre.

Carta del Paisatge del Priorat: entrevista al vice-
degà del Col·legi, Ignasi Grau
A la web del Consell Comarcal del Priorat, s’ha 
publicat l’entrevista realitzada al vicedegà del 
Col·legi, Ignasi Grau, sobre el paper actual de 
l’enginyer agrònom en la conservació, l’ordenació 
i la gestió del paisatge.

Relacions amb la Universitat

Relacions amb la Universitat de Lleida
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reu-
nions de treball amb la directora de l’ETSEA, la 
companya Rosa Teira, per tal d’enfortir les rela-
cions i buscar línies de cooperació, així com fer 
un seguiment continuat de la situació dels nous 
plans d’estudis de grau i màster. 

Relacions amb col·legis professionals

Els efectes del Reial Decret 1000/2010 sobre 
visat col·legial obligatori, sumats als de la greu 
situació de crisi generalitzada, s’han fet palesos 
en l’activitat dels col·legis professionals, que 
l’any 2011 s’ha vist fortament reduïda respecte 
a l’any anterior.

Davant d’aquesta situació, a través de diversos 
contactes i reunions, el Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya ha continuat treballant en 
cerca de sinergies i s’ha mirat d’obrir possibles 
línies de col·laboració amb altres col·lectius. 
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D
esde que en 1863 los
primeros ingenieros
industriales funda-
ron nuestra Asocia-
ción hemos recorrido

un largo camino. En 1949, con la
ley de colegios profesionales, fun-
daron el Colegio, funcionando
ambas instituciones como una
única entidad corporativa: Engin-
yers Industrials de Catalunya
(EIC). A lo largo de los años, nos
hemos consolidado comouna ins-
titución sólida y respetada, con
más de 10.000 ingenieros, 200
empresas adheridas, una amplia
oferta de servicios y una notable
proyección social. Somos, pues,
por nuestra dimensión, autono-
mía (somos una agrupación na-
cional, no estatal), trayectoria his-
tórica y presencia en la sociedad
civil, la institución profesional de
la ingeniería capaz de liderar el
cambio en la ordenación profesio-
nal que nuestra sociedad necesi-
ta y que Europa reclama.
Los nuevos planes de estudio

provocarán que lleguen almerca-
do de trabajo ingenieros con 402
títulos diferentes. Además, la ley

Ómnibus ha eliminado el visado
de la mayoría de los proyectos y
prevé eliminar la colegiación obli-
gatoria, lo que comportará una
profundadesregulación de la pro-
fesión, al no ofrecer ningúnmeca-
nismo suficientemente eficaz pa-
ra detectarmalas praxis profesio-
nales o de intrusismo. ¿Cómo ga-
rantizaremos a los ciudadanos
que los proyectos que puedan
comprometer la seguridad, ha-
yan sido desarrollados por profe-
sionales competentes?
Debemos convertirnos en una

organización fuerte, integradora,
participativa, influyente y útil co-
mo entidad homologable amode-
los europeos. Para ello identifica-
mos 5 elementos clave: un nuevo
sistema de acreditación profesio-
nal basado en competencias, que

LIDERAMOS EL CAMBIO

Director general de Associació/Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya

Antoni
Maria Grau

Anna Cabanillas

L
a entrada en vigor de la
ley ómnibus 25/2009
del 22 de diciembre, que
elimina la obligatorie-
dad de la mayoría de vi-

sados de proyectos, sumado a la
aplicación del Plan Bolonia por
parte de las universidades, que
ha comportado la aparición de
más de 300 titulaciones distin-
tas en el campo de la ingeniería,
pone en cuestión, ahora más
que nunca, el modelo actual de
los colegios profesionales técni-
cos de nuestro territorio. Sobre
todo, en un momento en el que
el Gobierno está trabajando en
un borrador de proyecto de ley
para regular la no obligatorie-
dad de la colegiación en estas
profesiones.
Ante este panorama, el

Col·legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya ha decidido to-
mar cartas en el asunto, prepa-
randounPlanEstratégico de ca-
ra al 2020 en el que se contem-
pla la creación de una agrupa-
ción de ingenieros similar a la
que ya tienen otros países euro-
peos de referencia para la inge-
niería, como el Reino Unido o
Alemania.
“El plan Bolonia y la ley Óm-

nibus han establecido un nuevo
escenario para los ingenieros
con distintas posibilidades,
pues a partir de ahora nos en-
contraremos con un mercado
mucho más abierto que obliga-
rá a los profesionales a darse a
conocer y hacer valer su pro-
pias capacidades. Por ello, es el
momento de que, desde los dis-
tintos colegios profesionales de
ingenieros de Catalunya, nos
planteemos un cambio demode-
lo hacia uno que sea claramente
homologable a los modelos eu-
ropeos de referencia como son,
las principales agrupaciones
profesionales existentes en paí-
ses de la Unión Europea como
Alemania o el ReinoUnido”, ex-
plica el presidente de laAssocia-

ció d'Enginyers Industrials deCa-
talunya, (AEIC), Joan Torres i
Carol.
En el caso de Alemania, la VDI

(Verein Deutscher Ingenieure),
nacida en el 1857, es la principal
asociación de profesionales de la
ingeniería que, actualmente,
agrupa amás de 140.000 ingenie-
ros de todos los niveles y de to-
dos los campos. Y, si bien no es
obligatorio para los profesiona-
les formar parte de la asociación
para ejercer, sí les concede presti-
gio profesional.
En el Reino Unido existen dis-

tintas agrupaciones profesiona-
les especializadas según el cam-
po de actuación en el que operan
los ingenieros como pueden ser,
por ejemplo, la electrónica, la
obra civil, la construcción o lame-
cánica, entre otros. El distintivo
principal de estas asociaciones re-
side en que cada una de ellas, cla-
sifica a susmiembros según su ca-
pacidad individual, asignándoles
un cierto nivel de acreditación
–que puede ir creciendo a lo lar-
go de los años– que se vincula a
diversos aspectos como, por
ejemplo, su prestigio profesional,

los títulos académicos que posee
o su experiencia profesional.
Otro punto interesante a desta-
car es que aquel ingeniero que no
forme parte de ninguna de estas
asociaciones, no obtendrá la con-
fianza de ninguna empresa del
Reino Unido.
"Si bien en Alemania o en el

ReinoUnido, los ingenieros no es-
tán obligados a formar parte de
una asociación profesional para
poder ejercer su profesión, la
gran mayoría de ellos se asocian.
Y eso se debe a que, dichas asocia-

Más de 300
titulaciones

LIBERALIZACIÓN Y GARANTÍAS

Ingenieros
para el
siglo XXI
Diversos colegios profesionales
debaten la creación de un nuevo
Sistema de Acreditación para
los profesionales de la ingeniería

Se contempla
la creación de una
agrupación, similar
a la de países
europeos de referencia

Hasta ahora en España existían
15 titulaciones de ingeniería pe-
ro, con el plan Bolonia esta cifra
ha aumentado a 120 títulos de
grado y hasta 250 másters de
especialización, lo que se traduce
en más de 300 titulaciones.

BARCELONA
METRÓPOLIS

Sede del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya en la Via Laietana en Barcelona

¿Qué garantías tendrá
la sociedad de que los
proyectos hayan sido
desarrollados por
buenos profesionales?
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Col·legis d’Enginyers Tècnics Agrícoles, Tècnics 
Forestals i Enginyers de Monts
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reu-
nions amb els degans dels quatres col·legis de 
l’àmbit rural: Enginyers Agrònoms, Enginyers 
Tècnics Agrícoles, Enginyers Tècnics Forestals 
i Enginyers de Monts, amb l’objectiu de buscar 
possibles sinergies entre els 4 col·legis professi-
onals de l’àmbit rural a Catalunya. Fruit d’aques-
tes reunions, s’ha redactat un conveni de col-
laboració, el qual ha estat presentat a la Junta 
General celebrada el dia 18 de juny i ha estat 
aprovat per unanimitat.

Agència de Qualifi cació Professional de l’Engi-
nyeria
Davant la preocupació de com ens pot afectar 
l’arribada de les noves titulacions del Tractat de 
Bolonya i l’aplicació de la nova Llei de serveis 
professionals, ha sorgit una iniciativa multicol-
legial, promoguda per 5 col·legis professionals 
d’enginyeria superior (Industrials, Agrònoms, Ca-
mins, Telecomunicacions i Informàtics), que, so-
bre la base de models europeus, té la intenció de 
crear una agència que acrediti els professionals 
de les enginyeries, en funció de la seva formació 
i experiència. 

El mes de febrer, s’ha publicat un article a La 
Vanguardia que, sota el títol “Ingenieros para el 
siglo XXI. Diversos colegios profesionales deba-
ten la creación de un nuevo sistema de acredita-
ción para los profesionales de la ingeniería”, ha 
donat a conèixer la iniciativa.

Per portar-la a terme, al llarg de l’any, s’han 
mantingut diverses reunions periòdiques, en les 
quals s’ha estat treballant en la defi nició de l’es-
tructura d’aquesta agència, el seu funcionament, 
la normativa interna i la metodologia de qualifi -
cació. El que es pretén desenvolupar és un siste-
ma d’acreditació de professionals sobre la base 
d’uns nivells, en funció de la titulació, la forma-
ció complementària i l’experiència professional 
demostrada, i així crear una matriu amb les di-
ferents branques d’actuació i els nivells defi nits.

Reunions amb els degans de les enginyeries tèc-
niques i superiors, arquitectura i aparelladors 
Celebrades amb una cadència bimensual, amb 
l’objectiu de tractar temes d’interès comú com ara 
la supervisió dels treballs professionals i la delega-
ció d’aquesta funció en els col·legis professionals.

Una de les iniciatives portades a terme ha estat 
concertar una reunió amb la consellera de Justí-
cia, Pilar Fernández, i els col·legis professionals.  
La reunió ha tingut lloc el dia 11 d’abril amb l’ob-
jectiu de tractar el tema de la supervisió dels tre-
balls professionals i la delegació d’aquesta funció 
en els col·legis professionals, tal com va publicar 
en el DOGC l’exconsellera de Justícia, Montser-
rat Tura. En representació del Col·legi hi va anar 
el vicedegà, Ignasi Grau. A la reunió, a més, van 
assistir els degans dels Col·legis d’Enginyers In-
dustrials, Tècnics Industrials, Telecomunicacions, 
Tècnics Agrícoles, Camins i Arquitectes.
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Diada de l’11 de setembre
És tradició que el dia 11 de setembre tots els en-
ginyers facin una ofrena conjunta al monument 
a Rafael de Casanovas. Enguany, el representant 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
ha estat el secretari, Pau Oromí.

Relacions amb altres institucions

Visita d’una delegació xinesa
A través del company Ignasi Gubianas, el Col·legi 
ha participat en l’organització d’una visita d’una 
delegació xinesa, en representació de les regions 

autònomes Xinjiang i Shaanxi. La visita ha tingut 
lloc el dia 19 de desembre, i els membres de 
la delegació han pogut conèixer de primera mà 
la gestió d’algunes instal·lacions agrícoles, i més 
concretament d’hivernacles. Ha estat una bona 
oportunitat per fer contactes i així poder desen-
volupar el mercat xinès, en la qual han participat 
els companys Ignasi Gubianas i Antoni Tapada.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Juntes Generals

Enguany s’han celebrat dues Juntes Generals or-
dinàries, una al juny i una altra al desembre.

Junta General del dia 18 de juny
Enguany, la Junta General del mes de juny ha 
tingut lloc el dia 18 al monestir Món Sant Benet, 
a Sant Fruitós de Bages.

Entre d’altres aspectes, en aquesta Junta s’han 
aprovat els comptes de l’exercici anterior, la 

signatura del conveni de col·laboració amb els 
col·legis d’enginyers del món rural i l’acord de 
continuar treballant per impulsar el projecte de 
qualifi cació professional de l’enginyeria, a més 
de fer un repàs de l’activitat del Col·legi i l’Asso-
ciació del primer semestre.

Per als acompanyants s’ha organitzat una visita 
cultural guiada a l’espai medieval del monestir 
Món Sant Benet, i, un cop fi nalitzada la Junta 
General, ha tingut lloc el tradicional dinar de 
germanor en el mateix monestir, en el qual han 

Actes socials i celebracions institucionals

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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participat unes cent trenta-cinc persones, entre 
col·legiats i familiars, grans i petits.

Per fi nalitzar la jornada, ha tingut lloc una visita 
guiada, per a tots els assistents, a la Fundació 
Alícia. 

Junta General Ordinària del dia 17 de desembre
La Junta General de desembre ha tingut lloc a la 
sala d’actes del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a 

la Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 de 
Barcelona.

Entre d’altres qüestions, en aquesta Junta s’ha 
acordat el pressupost per a l’any 2012.

Un cop fi nalitzada la Junta General, ha tingut 
lloc el tradicional dinar de germanor que s’ha ce-
lebrat a l’antic restaurant 7 Portes, en el qual han 
participat més d’una quarantena de col·legiats i 
col·legiades.

Tradicional calçotada dels agrònoms 2011 

Celebrada el dia 2 d’abril a una hípica de Cam-
brils. Per a l’ocasió, la Comissió d’Indústries 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Agroalimentàries del COEAC ha organitzat una 
visita prèvia a les instal·lacions d’Unió Corpora-
ció Alimentària. La visita ha estat conduïda pel 
company Vicenç Ferré Puig. L’activitat ha comp-
tat amb una cinquantena de participants.

Arrossada 2011 

Enguany, com ja és tradicional, la Comissió d’Ac-
tivitats de Girona ha volgut organitzar una troba-
da per tornar a gaudir de la paella del company 
Frederic Gómez Pardo. 

L’arrossada ha tingut lloc el dia 7 de maig a Batet 
de la Serra, al costat d’Olot, a casa del company 
Joaquim de Sola-Morales Dou. Prèviament, s’ha 
organitzat una passejada pels volcans de la zona. 
En aquesta ocasió ens hem aplegat una setante-
na de persones.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Els companys de Tarragona han organitzat una 
excursió marinera, seguint el GR-92 des de l’Am-
polla en direcció a l’Ametlla, per la vora del mar. 
El dinar ha tingut lloc en un restaurant, prop de 
la bassa de les Olles, a base de paella marinera 
i fi deuà. A la tarda, s’ha organitzat un recorregut 
guiat pel voltant de la bassa. Els assistents, una 
trentena, han manifestat que s’ho havien passat 
molt bé, i la climatologia els ha estat favorable.

A Lleida, la Comissió d’Activitats s’ha esmerçat 
a organitzar una vetllada, amb la celebració d’un 
sopar al restaurant Cassia de la capital del Segre. 
Hi han participat una setantena de persones. Al 
sopar hi han assistit el director general d’Alimen-
tació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, el 
company Domènec Vila, la directora de l’ETSEA, 
la companya Rosa Teira, i el president del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Lleida.

Festivitat de Sant Isidre

Com és tradicional, els companys de cadascuna 
de les demarcacions han organitzat un sopar o 
un dinar per celebrar la festivitat del nostre patró, 
sant Isidre. 

A Barcelona han organitzat una trobada expli-
cativa sobre el Parc Agrari del Baix Llobregat, a 
càrrec del company Ramon Terricabras, cap de 
la Direcció Territorial Agrària, Ofi cina d’Acció Ter-
ritorial, Àrea d’Espais Naturals, de la Diputació 
de Barcelona i gerent del Parc Agrari. Tot seguit 
s’ha fet una visita guiada a l’Estació Dessalinit-
zadora del Llobregat per conèixer-ne el funciona-
ment, i per fi nalitzar, ha tingut lloc un dinar en 
un restaurant de la zona. Hi han participat una 
trentena de persones.
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Debat sobre política de regadius 

Amb motiu de les eleccions generals celebrades 
el dia 20 de novembre, la Comissió de l’Aigua 
del Col·legi ha organitzat un debat de política de 
regadius que ha tingut lloc el dia 3 de novembre 
a la seu del nostre Col·legi a Lleida. L’objectiu ha 
estat el de generar un debat sobre el contingut 
dels programes de política de regadius dels prin-
cipals partits que es presenten a les eleccions. 

El debat ha estat conduït i moderat pel president de 
la Comissió de l’Aigua, el delegat de Lleida Carles 
Estarán, i ha comptat amb l’assistència dels prin-
cipals representants dels partits polítics: Jordi Sala 
i Casarramona (CiU), Mònica la Fuente de la Torre 
(PSC), Carmel Mòdol Bresolí (ERC), Ignasi Llorens 
Torres (PP) i Josep Maria Carles Aguilà (ICV).

Comissions
Les comissions són organitzacions internes for-
mades per col·legiats interessats en una temàti-
ca específi ca. Estudien interessos professionals 
concrets i, d’acord amb les conclusions assoli-
des, organitzen debats, cursos… Es reuneixen 
periòdicament i estan obertes a la participació 
de tots els col·legiats.

Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi

Un dels principals objectius de la comissió és 
apropar el Col·legi a les persones que treballen a 
les indústries agroalimentàries, i, en general, les 
principals línies d’actuació estan centrades, bàsi-
cament, en tres àmbits: la seguretat alimentària, 
la innovació i la sostenibilitat. 

Al llarg de l’any, la Comissió d’IAA ha participat 
en l’organització de les següents activitats:

 Jornada sobre l’empremta de carboni a la in-
dústria agroalimentària. (Barcelona, 3 de fe-
brer de 2011). En col·laboració amb la Co-
missió d’Energia i Residus.

 Jornada sobre la responsabilitat social corpo-
rativa a la indústria agroalimentària (Barcelo-
na, 24 de febrer de 2011).

í
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Enguany, les principals actuacions realitzades 
han estat les següents: 

 Jornada sobre l’empremta de carboni a la in-
dústria agroalimentària (Barcelona, 3 de fe-
brer de 2011). En col·laboració amb la Co-
missió d’Indústries Agroalimentàries.

 “Berenar energètic” amb Ignacio Sanchiz Roc-
ha (Barcelona, 5 de maig). Tema: plantes de 
gasifi cació de residus.

 “Berenar energètic” amb Jaume Morron Estradé 
(Barcelona, 15 de juny). Tema: energia eòlica.

 Participació en la redacció del PECAC, Pla 
d’energia i del canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020.

 Promoure la signatura del conveni de col-
laboració del COAC amb l’ICAEN - Institut Ca-
talà de l’Energia. Data de la signatura: 14 de 
desembre de 2011.

Comissió de l’Aigua del Col·legi 

La comissió, presidida pel delegat en funcions de 
Lleida, Carles Estarán, té com a objectiu princi-
pal establir un “debat profund” sobre tots aquells 
temes relacionats amb la gestió dels recursos hí-
drics i el regadiu, els quals tenen una incidència 
social important. 

 Jornada sobre introducció a la ISO 26000: 
Guia sobre la responsabilitat social (Barcelo-
na, 23 de març de 2011).

 Curs sobre la Norma BRC per a la seguretat 
alimentària. La transició cap a la versió 6 (Bar-
celona, 12, 14 i 20 de desembre de 2011).

 Visita de la planta de processat de fruita seca 
de l’empresa Unió Corporació Alimentària 
(Reus, 2 d’abril de 2011). 

 10 entrades per assistir a la jornada Wineries 
for Climate Protection 2011 (Barcelona, 10 
de juny de 2011).

 Potenciar la fi gura de l’enginyer especialista 
en IAA a la portada de la web d’agrònoms, a 
través del perfi l de la companya i membre de 
la Comissió d’IAA, Teresa.

Comissió d’Energia i Residus del Col·legi

 

La Comissió d’Energia i Residus del Col·legi ve 
de l’anterior Grup d’Interès de l’Energia, que en 
una reunió celebrada el mes de juliol va decidir 
deixar de ser un grup d’interès per constituir la 
Comissió d’Energia i Residus.

L’objectiu de la comissió continua essent el fo-
ment, la divulgació i la informació sobre qualse-
vol qüestió relacionada amb els sistemes energè-
tics i/o els residus, i la seva utilització en el món 
agroalimentari. 

ó
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En aquest sentit, enguany, la Comissió de l’Ai-
gua del Col·legi ha estat treballant, entre d’altres 
qüestions, en la redacció dels següents articles 
d’opinió:

 “Els benefi cis del Segarra-Garrigues”, publicat 
al diari Segre el dimarts 3 de maig.

 “La modernització de regadius”, publicat al di-
ari Segre el dilluns, 27 de juny.

Comissió del Paisatge

 

El principal objectiu de la Comissió del Paisatge 
és consolidar la fi gura de l’enginyer agrònom en 
els àmbits del paisatge i l’ordenació del territori, 
defensar els nostres interessos i mantenir-nos ac-
tius en aquest camp.

Enguany, a través d’aquesta comissió, hem con-
tinuat assistint a les reunions del Consell Rector 
de l’Observatori del Paisatge, a més de participar 
en la xerrada de presentació de la Guia d’inte-
gració paisatgística de les construccions agrà-
ries, promoguda pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, en la redacció de la qual es va col-
laborar igualment des de la comissió.

Premis
Premi d’Innovació en Maquinària o Instal-

lacions Agroindustrials. 139 Fira de Sant Josep

Dins del marc de la Fira de Sant Josep de Molle-
russa es convoca el Premi de la Maquinària Agrí-
cola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials a 
fi  i efecte de destacar i reconèixer les novetats 
tècniques exposades. El Col·legi, com cada any, 
ha atorgat el Premi d’Innovació en Maquinària o 
Instal·lacions Agroindustrials, dotat amb 1.100 
euros i placa d’honor. El premi ha estat atorgat a 
Tecnymaq Neumática S L, de Lleida, per solda-
dura i tall per plasma de qualsevol metall, sense 
gas, sense aire comprimit i sense elèctrodes.

El representant del Col·legi que ha format part 
del comitè tècnic avaluador ha estat el vocal de 
Lleida, Xavier Luján, i el lliurament l’ha fet el de-
legat accidental de Lleida, Carles Estarán.

Premi del Llibre Agrari. Fira de Sant Miquel

Com cada any, dins del marc del conveni de col-
laboració subscrit entre el Col·legi i la Fira de 
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Lleida, s’ha convocat la 40a edició del Premi del 
Llibre Agrari, a la millor publicació escrita sobre 
temes relacionats amb les ciències agronòmi-
ques. El Col·legi participa en aquest premi tant 
econòmicament com formant part del jurat, el 
nostre representant ha estat el delegat accidental 
de Lleida, en Carles Estarán Justribó. 

Enfermedades causadas por nematodos fi -
toparásitos en España i Enfermedades de las 
plantas causadas por hongos y oomicetos, amb-
dós editats per Phytoma-España en col·laboració 
amb la Societat Espanyola de Fitopatologia, han 
estat els llibres guanyadors ex aequo de la 40a 
edició del Premi del Llibre Agrari. Han participat 
en les dues obres uns 50 investigadors que desen-
volupen la seva tasca en centres d’investigació, 
universitats i empreses privades, com ara el CSIC, 
l’IRTA o les universitats de Girona i Còrdova.

Premi projecte fi nal de carrera

Per estimular la vocació professional dels engi-
nyers agrònoms des de la fi  de la carrera, el Col-
legi convoca anualment el premi al millor projec-
te aprovat per l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de Lleida, o bé al millor projecte 
aprovat ubicat a Catalunya. El premi està dotat 
amb la quantitat de 1.500 euros. 

Enguany, en la XXIII edició del premi, el jurat l’ha 
concedit a:

 Marc Pujol Clopés, pel “Proyecto de planta de 
compostaje con capacidad para tratar 30.000 
t/año de residuos sólidos domiciliarios, ubica-
da en la Comuna de Padre Hurtado, Región 
Metropolitana, Chile”.

 
Ha fet l’entrega del premi el director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimen-
tàries, el company Domènec Vila, durant l’acte 
de cloenda de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

XXIII PREMI DE PROJECTE 
 FI DE CARRERA

CONVOCATÒRIA 2011

aprovats per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Lleida, o ubicats a Catalunya.

OBJECTE DEL CONCURS
Estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms des de la fi de la carrera.

CONCURSANTS
Al premi hi podran optar els titulats per l'ETSEA de Lleida, o els que el seu Projecte s'ubiqui a 
Catalunya, que hagin aprovat el Projecte Fi de Carrera l'any 2010 o 2011.

TREBALLS
Els concursants presentaran llurs Projectes Fi de Carrera que hagin estat prèviament aprovats per 
l'ETSEA, acompanyats de la corresponent certificació de la Secretaria de l'Escola en la qual es faci 
constar la data i la qualificació obtinguda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Finalitzarà a les catorze hores del dia 16 de setembre de 2011.

DECISIÓ DEL JURAT
Es farà pública el mes de setembre de 2011.

XV PREMI:
Autor: IGNACIO VILLA GRACIA

XVI PREMI:
Autor: DAVID LOZANO SOLÉ

XVII PREMI:
Autor: ANTONIO CORREAS MARIN

XVIII PREMI:
Autor: MARC VALLESPÍ CONTRERAS
Autor: JAUME PINTÓ UBACH

XIX PREMI:
Autor: JOSEP M JOVÉ COSTAFREDA

XX PREMI:
Autor: SÍLVIA ESTELA ARCAS BAENA

XXI PREMI:
Desert

XXII PREMI:
Autor: Mº CARMEN LLORCA IGLESIAS

XXIII PREMI DEL COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 PER A PROJECTES FI DE CARRERA
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Nova plataforma de visat telemàtic

Des del dia 1 de juliol, el Col·legi disposa d’una 
nova plataforma de visat electrònic per tal de 
tramitar el visat dels treballs professionals via 
Internet. La implantació d’aquest nou programa 
és deguda a la decisió de l’empresa Hewlett-
Packard (propietària de l’anterior programa) de 
rescindir el contracte pel servei que donava a 40 
col·legis professionals, als quals els havia desen-
volupat les plataformes de visat telemàtic.

La nova plataforma s’ha desenvolupat amb l’em-
presa Adasistemas, que, a més de tenir un bon 
producte, també treballa amb la majoria dels col-
legis d’enginyers agrònoms de la resta de l’Estat 
espanyol, la qual cosa pot facilitar la gestió i el 
funcionament conjunt. 

Quant als avantatges, el nou aplicatiu és més fl e-
xible i adaptable, tant per a la gestió interna del 
Col·legi com per al col·legiat. Així, entre d’altres 
coses ens ofereix el següent:

 Possibilitat d’utilitzar qualsevol navegador d’In-
ternet (Explorer, Mozilla, Chrome...).

 No tenim limitació en la capacitat dels pdf.
 Possibilitat de sol·licitar llibres d’ordres i d’in-
cidències via Internet.

 Cada visat està inclòs en un expedient, i això 
permet un major control de cadascuna de les 
actuacions, de tal forma que en un únic expe-
dient es recullen totes les actuacions profes-
sionals relacionades amb un encàrrec, i cada 
actuació correspon a una fase.

 Disposem del servei de reconeixement de sig-
natura via Internet.

L’any 2011, el 91% dels visats s’han tramès per 
via telemàtica, amb la consegüent millora de la 
gestió del tràmit i aconseguint una major como-
ditat i rapidesa. L’evolució des de la seva implan-
tació ha estat molt positiva, i actualment el seu 
ús està pràcticament generalitzat.

Amb la nova plataforma, els col·legiats disposen, 
via Internet i de manera immediata, de tota la 
informació relativa als seus treballs professionals 
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des de l’any 2008, i així millora la seva com-
petitivitat. El fet de poder disposar d’una eina 
tecnològica avançada com aquesta suposa els 
següents avantatges:

 Millora la gestió del tràmit, fent-lo més còmo-
de, ràpid i segur.

 Arxiu dels treballs visats, amb la possibilitat 
de fer cerques.

 Accés i consulta dels documents en pdf dels 
treballs visats electrònicament.

 Descàrrega dels documents en pdf i impressió 
en qualsevol moment.

 Accés i consulta de les factures.

Responsabilitat civil professional

La cobertura de la responsabilitat civil professio-
nal, a través de la pòlissa conjunta que el Col·legi 
té concertada, és un dels serveis més ben valo-
rats pels col·legiats.

El principal objectiu és aconseguir una pòlissa que 
garanteixi la millor cobertura de la responsabili-
tat civil en què els nostres col·legiats i les nostres 
societats professionals inscrites al nostre registre 
puguin incórrer en l’exercici de la seva activitat 
relacionada amb l’enginyeria agronòmica. 
 
Tenint en compte la importància d’aquest ser-
vei, durant el segon semestre del 2011, la Junta 

de Govern ha mantingut diverses reunions per 
tal de renovar, millorar i actualitzar la pòlissa de 
responsabilitat civil professional col·lectiva que 
tenim contractada amb Zurich. 

Pel que fa a la corredoria d’assegurances, a fi nals 
d’any s’ha decidit canviar-la. A partir de 2012 la 
nova corredoria d’assegurances serà “La mútua 
dels enginyers, Serpreco”. Les noves condicions 
per a l’any 2012 han estat presentades i aprova-
des en la Junta General celebrada el dia 17 de 
desembre de 2011.

L’any 2011, tots els col·legiats han disposat 
d’una cobertura de responsabilitat civil professi-
onal bàsica de 75.000 euros per a les activitats 
no visables, i, per a les activitats visables, pagant 
una taxa de responsabilitat civil per treball visat, 
han tingut una cobertura total de 450.000 €, 
ampliables pel col·legiat, si les seves circumstàn-
cies professionals així ho aconsellaven.
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A l’apartat “Exercici de la professió / responsabi-
litat civil professional” es pot trobar tota la infor-
mació relativa a la pòlissa de responsabilitat civil 
professional del Col·legi.

Defensa professional

El Col·legi disposa d’un servei d’assessorament 
jurídic professional per donar suport a l’activitat 
dels nostres col·legiats i defensar les atribucions 
professionals i les competències dels enginyers 
agrònoms, mitjançant:

 Actuacions concretes davant de les diferents 
administracions.

 Interposició de recursos ordinaris o del con-
tenciós–administratiu en aquells casos que la 
Junta de Govern decideixi.

 Elaboració d’informes.

Es tracta d’un assessorament especialitzat en el 
terreny de la nostra activitat, amb una visió glo-
bal dels diferents àmbits professionals, per tal 
de donar resposta a les necessitats jurídiques 
de tots els perfi ls professionals de la nostra ac-
tivitat.

Promoció d’empreses d’enginyeria agronòmica 

a la web

La XAC! et pot ajudar a canalitzar contactes 
comercials via Internet. El directori d’empreses 
d’enginyeria agronòmica està obert a tothom i és 
un espai ideal per a promocionar la teva empresa 
o bé la teva activitat de professional lliure. 

Pots crear una fi txa amb la informació més desta-
cada de la teva enginyeria, i aquesta fi txa formarà 
part de la secció “Empreses d’Enginyeria Agronò-

ó
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mica” del portal web del COEAC. Els possibles cli-
ents tenen accés a aquesta secció del portal, des 
d’on poden buscar i trobar una empresa propera 
que els ofereixi el servei i l’atenció que necessiten, 
amb la garantia i el suport explícits del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Actualitza les dades de la teva empresa a “El meu 
perfi l”. Explica la teva activitat i omple l’apartat 
de projectes, així la teva fi txa tindrà caràcter i 
personalitat, serà diferent i especial.

A fi nals d’any, a la secció “L’enginyeria agronò-
mica” tenim publicades 37 empreses d’engi-
nyers agrònoms.

Gestió cobrament d’honoraris

Una de les funcions del Col·legi és la de gesti-
onar el cobrament de les remuneracions i dels 
honoraris professionals a petició dels col·legiats, 
d’acord amb les normes establertes.

Declaracions tributàries per a tercers

El Col·legi té signat un acord de col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
mitjançant el qual les persones adherides al Col-
legi, poden presentar declaracions i comunicaci-
ons tributàries per via telemàtica, en representa-
ció de terceres persones.

s e r v e i s
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Servei d’assessorament fi scal, comptable i laboral

El Col·legi, a més de les circulars informatives, 
disposa d’un servei gratuït de consultes on-line 
sobre qüestions relacionades amb els àmbits: fi s-
cal i tributari, laboral i empresarial. 

A la secció “Suport i assessorament” / “Preguntes 
amb resposta” de la XAC!, es troba un recull de 
les preguntes més freqüents sobre diferents te-
mes relacionats amb la nostra activitat. 

A més, el servei també contempla la possibilitat 
de fer consultes a mida mitjançant un formula-
ri de consulta que s’envia directament al nostre 
assessor, i fi ns i tot, si el col·legiat ho considera 
convenient, també es poden fer consultes pre-
sencials a la seu del Col·legi a Barcelona. Les 
consultes presencials es fan el primer dilluns de 
cada mes, tot concertant una cita prèvia.  

Al llarg de l’any, el Col·legi ha donat resposta a 
32 consultes a través de la web, 17 per temes 
fi scals i 15 per qüestions laborals. A més, s’han 
concertat 5 consultes presencials.

Servei on-line: “Butlletí electrònic de subvenci-

ons del COEAC”

Aquest servei on-line informa, puntualment, de les 
convocatòries de subvencions, ajuts, premis, be-

Serveis de suport i assessorament

s e r v e i s
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ques... procedents d’administracions públiques i 
entitats privades (fundacions, bancs, caixes, obres 
socials dempreses...), per tal d’estar al dia de tota 
la informació disponible i no perdre cap oportuni-
tat per al creixement professional dels col·legiats.

Com funciona el Butlletí local de subvencions?

 Dóna’t d’alta al sistema i segueix les instrucci-
ons de la subscripció. 

 Un cop realitzada i comprovada l’alta, rebràs un 
butlletí que et permetrà conèixer la informació 
de les convocatòries del teu interès. 

 Posteriorment, accedint a l’espai privat, podràs 
realitzar les consultes que consideris oportunes. 

A fi nals d’any, teníem 153 usuaris donats d’alta. 

Consulta i cerca de legislació

Dins la secció “Suport i assessorament” es troba 
l’apartat “Legislació”. En aquest apartat d’agro-
noms.cat es poden trobar dos recursos:

 Un repositori mensual de la normativa que es 
publica al BOE i al DOGC relacionada amb 
l’enginyeria agronòmica.

 L’accés als serveis de Vlex, una biblioteca 
electrònica especialitzada en lleis, jurispru-
dència i doctrina. “AGRÒNOMS VLEX” es 
caracteritza per un sistema de gestió docu-
mental amb un extraordinari motor de cerca. 
La cerca és ràpida, senzilla i molt intuïtiva. 
Tots els col·legiats hi poden accedir lliure-
ment i sense limitacions. Tots els documents 
seleccionats que us siguin d’interès a “text 
complet” es poden sol·licitar a la secretaria 
tècnica del Col·legi.

Assegurances

 

El Col·legi ha posat en marxa un nou servei 
de suport i assessorament professional per a 
la contractació i la gestió de les assegurances 
dels col·legiats i els seus familiars, de qualse-
vol tipus d’assegurances, tant personals com 
professionals, amb un tracte directe i perso-
nalitzat. 

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb 
les assegurances, els assessors professionals del 
COEAC atenen personalment els col·legiats, ana-
litzen les seves necessitats particulars i troben 
l’assegurança que més s’adapta a les seves con-
dicions, amb les millors prestacions i serveis i al 
millor preu.

Els col·legiats i les col·legiades del COEAC poden 
demanar una cita amb els especialistes en asse-
gurances del Col·legi i benefi ciar-se de la millor 
cobertura al millor preu, per a tot tipus d’assegu-
rança que ells necessitin.

ú
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Carnet col·legial

El nou carnet col·legial t’identifi ca com a mem-
bre del Col·legi Ofi cial d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya. 

Les persones col·legiades interessades en la seva 
tramitació només cal que pengin la seva foto de 
carnet en format jpg a “El meu perfi l”, a l’apartat 
“Directori de col·legiades i col·legiats” de la web 
del Col·legi, i més endavant rebran el nou carnet 
col·legial per correu postal.

Relacions amb els mitjans de comunicació

Enguany el Col·legi ha estat treballant per millorar 
la nostra presència en els mitjans de comunicació 
amb l’objectiu de donar-nos a conèixer a la societat 
i arribar a ser referents en l’àmbit agroalimentari.

Manuel Jacint Descarrega

Enginyer agrònom

Col·legiat núm. 987654321

Col·legiat desde: 15/12/1992

Document vàlid fins: 12/2010

DNI: 12345678A

Promoció de la fi gura de l’enginyer agrònom

Al llarg de l’any, alguns diaris, i molt especial-
ment els de la ciutat de Lleida, s’han fet ressò 
d’algunes de les actuacions portades a terme des 
del Col·legi.

Data Mitjà Tema

27 de 
febrer

La Vanguardia
“Ingenieros para el siglo XXI”. Diversos colegios profesionales debaten la creación de un 
nuevo sistema de acreditación para los profesionales de la ingeniería.

3 de maig Segre “Els benefi cis del Segarra-Garrigues”, redactat per la Comissió de l’Aigua del COEAC. 

27 de juny Segre “La modernització de regadius”, redactat per la Comissió de l’Aigua del COEAC

29 de 
setembre

La mañana, Segre, 
Bon dia

Article redactat pel delegat de Lleida, Carles Estarán, amb el títol “Regar o no regar” amb 
motiu de la jornada sobre “ZEPA del Segarra-Garrigues, condicions per regar o no regar” 
organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

30 de 
setembre

araponent.cat
Informació prèvia a la jornada sobre “ZEPA del Segarra-Garrigues, condicions per regar 
o no regar” organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

1 
d’octubre

Lavanguardia.com i 
d’altres

Valoració de la jornada sobre “ZEPA del Segarra-Garrigues, condicions per regar o no 
regar” organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

s e r v e i s
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A més, a través de la vocal de relacions amb l’ad-
ministració pública, Anna Forns, s’ha contactat 
amb la productora de la sèrie La Riera de TV3 
per tal d’incorporar un enginyer agrònom com a 

nou personatge a la sèrie de més audiència de 
TV3 i així donar a conèixer la nostra professió a 
la societat i promocionar la fi gura de l’enginyer 
agrònom. 

22 DINERO
DOMINGO

, 27 FEBR
ERO 2011

LA VANGU
ARDIA

D
esde que en 1863 los

primeros ingeniero
s

industria
les funda-

ron nuestra Asocia-

ción hem
os recorri

do

un largo camino. En 1949, con
la

ley de cole
gios profe

sionales, f
un-

daron el Colegio,
funcionan

do

ambas institucio
nes como una

única enti
dad corpo

rativa: En
gin-

yers Industria
ls de Catalunya

(EIC). A lo largo de los año
s, nos

hemos consoli
dado com

ouna ins-

titución sólida y respetada
, con

más de 10.000 ingeniero
s, 200

empresas ad
heridas, u

na amplia

oferta de
servicios

y una notab
le

proyecció
n social. So

mos, pues,

por nuestra dimensión, a
utono-

mía (somos una agrupació
n na-

cional, no
estatal), tr

ayectoria
his-

tórica y presencia
en la socieda

d

civil, la in
stitución

profesion
al de

la ingeniería
capaz de liderar el

cambio en la o
rdenación

profesio-

nal que n
uestra soc

iedad necesi-

ta y que E
uropa rec

lama.

Los nuevos planes de estudio

provocará
n que lleg

uen almerca-

do de trab
ajo ingen

ieros con
402

títulos dif
erentes. A

demás, la ley

Ómnibus ha
eliminado el visado

de la mayoría de los proye
ctos y

prevé elim
inar la col

egiación o
bli-

gatoria, l
o que comportará una

profunda
desregula

ción de la
pro-

fesión, al n
o ofrecer

ningúnm
eca-

nismo suficien
temente efica

z pa-

ra detecta
rmalas praxi

s profesio
-

nales o de
intrusism

o. ¿Cómo ga-

rantizare
mos a los ciudadan

os

que los proyectos
que puedan

comprometer la seguridad
, ha-

yan sido desa
rrollados

por profe
-

sionales c
ompetentes?

Debemos conver
tirnos en

una

organizac
ión fuerte, int

egradora,

participat
iva, influy

ente y úti
l co-

mo entidad
homologable a

mode-

los europ
eos. Para

ello ident
ifica-

mos 5 elem
entos clav

e: un nuevo

sistema de acred
itación pr

ofesio-

nal basad
o en competencias

, que

LIDERAMO
S EL CAMB

IO

Director general de Associació/Col·legi

d'Enginyers Industrials de Catalunya

Antoni
Maria Gr

au

Anna Ca
banillas

L
a entrada

en vigor de la

ley ómnibus 25/2009

del 22 de
diciembre, que

elimina la obligatori
e-

dad de la mayoría de
vi-

sados de p
royectos,

sumado a la

aplicación
del Plan Bolonia p

or

parte de las univer
sidades, q

ue

ha comportado la aparición
de

más de 300 titulacion
es distin-

tas en el c
ampo de la in

geniería,

pone en cuestión,
ahora más

que nunc
a, el modelo actual de

los colegi
os profesi

onales téc
ni-

cos de nu
estro territorio

. Sobre

todo, en un momento en el que

el Gobier
no está trabajand

o en

un borrador
de proyec

to de ley

para regular la no obligatori
e-

dad de la colegiació
n en estas

profesion
es.

Ante este panoram
a, el

Col·legi d
'Enginyer

s Industri
als

de Catalunya
ha decidido

to-

mar cartas
en el asunto

, prepa-

randoun
PlanEstra

tégico de
ca-

ra al 2020
en el que se

contem-

pla la creación
de una agrupa-

ción de ingeniero
s similar a la

que ya tie
nen otros país

es euro-

peos de r
eferencia

para la in
ge-

niería, co
mo el Reino

Unido o

Alemania.

“El plan Bolonia y
la ley Óm

-

nibus han
establecid

o un nuevo

escenario
para los ingeniero

s

con distintas
posibilida

des,

pues a partir de
ahora nos en-

contrarem
os con un mercado

mucho más abierto
que obliga-

rá a los profes
ionales a

darse a

conocer y hacer valer su pro-

pias capa
cidades. P

or ello, es
el

momento de q
ue, desde

los dis-

tintos col
egios pro

fesionales
de

ingeniero
s de Catalunya

, nos

planteem
os un cam

bio demode-

lo hacia u
no que se

a claramente

homologable a los modelos eu
-

ropeos de
referencia

como son,

las principal
es agrupacio

nes

profesion
ales exist

entes en paí-

ses de la Unión Europea
como

Alemania o el R
einoUnid

o”, ex-

plica el pr
esidente d

e laAssoc
ia-

ció d'Engi
nyers Ind

ustrials de
Ca-

talunya,
(AEIC), J

oan Torres i

Carol.
En el caso de

Alemania, la VD
I

(Verein Deutsche
r Ingenieur

e),

nacida en
el 1857, e

s la principal

asociació
n de profes

ionales de
la

ingeniería
que, actualmente,

agrupa am
ás de 140.

000 ingen
ie-

ros de todos los
niveles y

de to-

dos los ca
mpos. Y, si

bien no es

obligatori
o para los profesion

a-

les formar parte d
e la asoci

ación

para ejerc
er, sí les c

oncede pr
esti-

gio profesion
al.

En el Reino U
nido exist

en dis-

tintas agrupacio
nes profesion

a-

les especi
alizadas s

egún el cam-

po de actu
ación en el que ope

ran

los ingen
ieros com

o pueden ser,

por ejemplo, la electrónic
a, la

obra civil,
la constru

cción o la
me-

cánica, en
tre otros. El

distintivo

principal
de estas a

sociacion
es re-

side en qu
e cada un

a de ellas,
cla-

sifica a su
smiembros segú

n su ca-

pacidad individua
l, asignán

doles

un cierto nivel de
acreditac

ión

–que pue
de ir crec

iendo a lo lar-

go de los años–
que se vincula a

diversos
aspectos

como, por

ejemplo, su pr
estigio pr

ofesional,

los títulos
académicos que p

osee

o su experienc
ia profesion

al.

Otro punto interesan
te a desta-

car es que
aquel inge

niero que
no

forme parte de ninguna de estas

asociacio
nes, no ob

tendrá la
con-

fianza de ninguna
empresa del

Reino Unido.

"Si bien en Alemania o en el

ReinoUn
ido, los in

genieros n
o es-

tán obligados
a formar parte de

una asociació
n profesion

al para

poder ejercer su profesión
, la

gran mayoría de
ellos se as

ocian.

Y eso se deb
e a que, di

chas asoc
ia-

Más de 3
00

titulacion
es

LIBERALIZ
ACIÓN Y G

ARANTÍAS

Ingeniero
s

para el
siglo XXI
Diversos c

olegios pr
ofesionale

s

debaten l
a creación

de un nue
vo

Sistema d
e Acredita

ción para

los profes
ionales de

la ingenie
ría

Se contem
pla

la creació
n de una

agrupaci
ón, simil

ar

a la de p
aíses

europeos
de refere

ncia

Hasta aho
ra en Esp

aña existí
an

15 titulac
iones de

ingeniería
pe-

ro, con el
plan Bolo

nia esta c
ifra

ha aumen
tado a 12

0 títulos d
e

grado y h
asta 250

másters d
e

especializ
ación, lo

que se tra
duce

en más d
e 300 titu

laciones.
BARCELON

A

METRÓPO
LIS

Sede del
Col·legi d'

Enginyers
Industrial

s de Cata
lunya en

la Via Laie
tana en B

arcelona

¿Qué gar
antías te

ndrá

la socied
ad de qu

e los

proyecto
s hayan

sido

desarroll
ados por

buenos p
rofesiona

les?

el vis
oyect
ación
ortará
n de la
ngúnm
e efic
xis pro
o. ¿Có
ciud
que
egurid
dos po
tes?
rtirno
te, int
uyent
logab
a ello
clave

ditació
ompe

IO

ntía
d de
hay
ados

profe

é é è é è
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La XAC! Xarxa d’Agrònoms de Catalunya 

Les xarxes socials es consoliden cada cop més 
com a llocs de referència, no  només en l’àmbit 
personal sinó també en l’àmbit professional. 
Els enginyers agrònoms i les enginyeres agrò-
nomes, com a col·lectiu, tenim la nostra pròpia 
xarxa, especialitzada en el món agroalimenta-
ri, la XAC!. La XAC!, la Xarxa d’Agrònoms de 
Catalunya, és la nostra imatge a Internet, des 
d’on promocionem la fi gura de l’enginyer agrò-
nom.

L’any 2011 hem tingut un 1,2% més de visites i, 
del total, un 35% han estat visites noves.

La XAC! en dades. Visites a agronoms.cat 
durant l’any 2011

 64.712 visites
 287.554 pàgines visitades
 177 visites per dia
 4,4 pàgines per cada visita
 00:02:41 de mitjana de temps al portal
 22.769 visitants
 41,78% percentatge de rebot de pàgines  

     visitades
 35,16% de noves visites

A més, La XAC! ha mantingut un PageRan de 
4, que és la puntuació mínima perquè Google et 
tingui en consideració en les seves cerques. 

Directori de col·legiades i col·legiats
A través de lLa XAC!, www.agronoms.cat, a 
l’apartat “El meu perfi l” del directori de col-
legiades i col·legiats, pots comprovar i actualitzar 
les teves dades. 

ò

s e r v e i s
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És important mantenir actualitzades les teves 
dades per a poder rebre tota la informació re-
lacionada amb la teva professió i altres serveis 
que t’ofereix el COEAC.

L’article del mes i l’enginyer/a especialista
L’enginyer/a especialista és una manera d’expli-
car el que fem i en què som especialistes. Bene-
fi cia el mateix enginyer especialista, que expli-
ca la seva activitat, perquè l’ajuda a contribuir 
a millorar la seva marca personal a Internet i, 
també, a tot el col·lectiu. Així, aquesta secció ens 
permet presentar el Col·legi com un col·lectiu de 
persones molt diverses i molt ben preparades, 
les quals intervenen en diferents àmbits professi-
onals, tots molt infl uents per al teixit econòmic i 
social del nostre entorn.

Cada mes, en portada, hem tingut el perfi l d’es-
pecialista d’un company o companya, així com 

un article redactat per ells relacionat amb la seva 
tasca diària. L’any 2011 hem publicat 4 perfi ls 
més, i a fi nals d’any, en total, ja en teníem 23.

 Núm. perfi ls enginyer especialista: 23

Els enginyers agrònoms interessats a publicar el 
seu perfi l d’especialista es poden posar en con-
tacte amb la secretaria del Col·legi.

www.agronoms.cat

Panel
01/01/2011 - 31/12/2011

En comparación con: Sitio

0

250
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0

250

500

3 de ene 5 de feb 10 de mar 12 de abr 15 de may 17 de jun 20 de jul 22 de ago 24 de sep 27 de oct 29 de nov

Visitas

Uso del sitio

64.712 Visitas

287.554 Páginas vistas

4,44 Páginas/visita

41,78% Porcentaje de rebote

00:02:41 Promedio de tiempo en el sitio

35,16% Porcentaje de visitas nuevas

Información de visitantes

Visitantes

22.769

Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda

Tráfico directo

Sitios web de referencia

Otros

Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda

Tráfico directo

Sitios web de referencia

Otros

Gráfico de visitas por ubicación

Visión general del contenido

Páginas Páginas vistas Porcentaje de
páginas vistas

www.agronoms.cat

Panel
01/01/2011 - 31/12/2011

Uso del sitio

64.712 Visitas

287.554 Páginas vistas

4,44 Páginas/visita

41,78% Porcentaje de rebote

00:02:41 Promedio de tiempo en el sitio

35,16% Porcentaje de visitas nuevas

Información de visitantes

Visitantes

22.769

Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda
26.687,00 (41,24%)

Tráfico directo
24.619,00 (38,04%)

Sitios web de referencia
13.403,00 (20,71%)

Otros
3 (> 0,00%)

Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda
26.687,00 (41,24%)

Tráfico directo
24.619,00 (38,04%)

Sitios web de referencia
13.403,00 (20,71%)

Otros
3 (> 0,00%)

Gráfico de visitas por ubicación

Visión general del contenido

Páginas Páginas vistas Porcentaje de
páginas vistas

/ 50.084 17,42%

/borsa-treball/index.php 32.538 11,32%

/login.html 20.048 6,97%

/borsa-treball/index.html 19.562 6,80%

/exercicidelaprofessi_/visatele 8.685 3,02%

www.agronoms.cat

Gráfico de visitas por ubicación
01/01/2011 - 31/12/2011

En comparación con: Sitio

Visitas

1 63.037

64.712 visitas de 84 países/territorios

Uso del sitio

Visitas
64.712
Porcentaje del total del
sitio:

 100,00%

Páginas/visita
4,44
Promedio del sitio:

 4,44 (0,00%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:41
Promedio del sitio:

 00:02:41 (0,00%)

Porcentaje de visitas
nuevas
35,20%
Promedio del sitio:

 35,16% (0,11%)

Porcentaje de rebote
41,78%
Promedio del sitio:

 41,78% (0,00%)

País/territorio VVisitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Spain 663.037 4,47 00:02:43 34,53% 41,58%

Germany 2286 4,63 00:02:44 18,18% 29,02%

France 2232 3,76 00:01:26 23,28% 18,53%

United States 2220 2,26 00:00:32 94,09% 80,45%

United Kingdom 1134 4,42 00:01:57 58,21% 41,04%

(not set) 666 3,53 00:02:19 69,70% 48,48%

Andorra 557 3,30 00:02:08 63,16% 64,91%

Chile 555 5,80 00:03:53 49,09% 43,64%

Brazil 551 3,69 00:00:54 50,98% 33,33%

Italy 550 6,34 00:02:41 72,00% 54,00%

1 - 10 de 84

5 Google Analytics
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Eines i recursos digitals per als col·legiats

Conscients de la força del portal web del Col·legi, 
www.agronoms.cat, i de la importància de faci-
litar que cada enginyer agrònom tingui una iden-
titat digital pròpia, el portal integra una sèrie de 
funcions i serveis, que cada col·legiat pot utilitzar 
en benefi ci propi i per al bé comú.

Si vols aconseguir nous clients, si vols millorar la 
teva carrera professional, si estàs buscant feina 
o bé vols trobar-ne una de millor, si vols que et 
contractin per fer de ponent, d’assessor, etc., et 
convé crear i desenvolupar una marca personal 
a Internet.

Com ajuda La XAC! a la teva identitat di-

gital pròpia?

• T’ofereix l’oportunitat de donar-te visibili-
tat i notorietat. La XAC! és una plataforma 
de referència.

• Pots aconseguir un bon posicionament en 
els cercadors. La XAC! està ben posiciona-
da! Google ens té en consideració!

• Et permet demostrar la teva fi abilitat i ge-
nerar confi ança a través de textos, docu-
ments, fotografi es...

• Et facilita l’accés a qui et pugui necessitar 
i el contacte amb tu.

Què pots fer?

• Actualitza “El meu perfi l” i presenta’t als 
col·legues.

• Pots ser “l’enginyer Especialista” de la 
portada d’agronoms.cat. Explica el que 
fas i redacta un article sobre un tema rela-
cionat amb el teu àmbit professional.

• Publica un document interessant a l’apar-
tat de “Monografi es”.

• Obre un Bloc, en el qual pots explicar, 
compartir, debatre...

• Publica informació de la teva empresa a 
l’apartat “Empreses d’enginyeria agronò-

mica”.

el_teu_nom@agronoms.cat

El Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un cor-
reu electrònic personal sota el domini agronoms.
cat. Aquest domini és d’ús exclusiu per als col-
legiats i col·legiades; per tant, és molt recomana-
ble, ja que t’identifi ca com a enginyer agrònom:

s e r v e i s
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 Com a correu professional, si no tens un domi-
ni propi o un domini d’empresa.

 Com a segon correu professional, per a situ-
acions d’urgència o per a donar-lo en alguna 
circumstància especial.

Agronoms.cat vol ser un portal de referència per a 
l’enginyeria agronòmica i d’altres àmbits professi-

onals afi ns, de manera que és molt positiu per als 
col·legiats i col·legiades disposar d’un compte de 
correu com el_teu_nom@agronoms.cat.

L’any 2011 s’han sol·licitat 11 adreces de cor-
reu electrònic, i a fi nals d’any hi havia 314 col-
legiats que disposaven d’una adreça de correu 
electrònic atorgada des del Col·legi.

Impuls de la fi gura de l’enginyer agrònom

Una de les funcions del Col·legi és mantenir un 
actiu i efi caç servei d’informació sobre les acti-
vitats que duen a terme els enginyers agrònoms 
i promoure així l’adequat nivell d’ocupació entre 
els col·legiats i les col·legiades.

En aquest sentit, es mantenen entrevistes amb 
l’administració pública, empreses de selecció 
de personal, etc., per tal d’assessorar-los i in-
formar-los sobre la fi gura de l’enginyer agrònom 
i l’ampli ventall de competències professionals 
associades.

Llista de pèrits judicials del COEAC

El Col·legi col·labora amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya facilitant 
la llista dels enginyers agrònoms disposats a fer 

Foment de l’ocupació
de pèrits judicials perquè puguin actuar d’acord 
amb el que estableixen els articles 341 i se-
güents de la Llei d’enjudiciament civil.  Així ma-
teix, facilita la dels pèrits que estan disposats a 
actuar en els supòsits i les condicions de l’Ordre 
JUS/419/2009 relativa al pagament de peritat-
ges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC 
5474). 

El llistat s’actualitza cada any. El Departament 
de Justícia es posa en contacte amb el Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms, normalment a fi nals 
d’any, per tal d’actualitzar el llistat que els facili-
tem i que des del mateix Departament de Justí-
cia, a través de la Subdirecció General de Suport 
Judicial, posen a disposició dels òrgans judicials. 
A fi nals d’any, el nombre de pèrits judicials que 
formen part del llistat és de 80.

 Núm. de pèrits judicials: 80

é
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Borsa de treball

La borsa de treball és un dels serveis més uti-
litzats, sobretot pels qui recentment s’han titulat, 
així com per les persones que estan en un perío-
de de transició laboral. Estem convençuts que el 
Col·legi és la millor agència de col·locació per a 
l’enginyer agrònom. El coneixement del perfi l de 
cada un de nosaltres, per part del personal tècnic 
del Col·legi, afegit a les eines de promoció de la 
nostra institució, asseguren la màxima efectivitat.

Així, es mantenen entrevistes personals amb els 
nous col·legiats per tal de conèixer les seves inqui-
etuds, necessitats, perspectives i situació laboral 
i poder oferir el nostre suport i assessorament des 
de la secretaria tècnica del Col·legi. Durant l’any 
2011, s’han concertat 16 entrevistes.

A La XAC!, la borsa de treball posa a la disposició 
dels col·legiats un espai de contacte entre engi-
nyers agrònoms que busquen una feina i empre-
ses que necessiten un professional qualifi cat per 
desenvolupar tasques en l’àmbit de l’agronomia.

D’aquesta manera, els col·legiats i col·legiades: 

 Poden consultar les ofertes i fer una cerca per 
categories o bé per províncies.

 Poden activar un avís i rebre per correu electrò-
nic informació de les ofertes que s’’eqüen al seu 
perfi l (als àmbits de competència professional 
que han marcat en l’apartat “El meu perfi l”). 

 Poden penjar el seu currículum a “El meu perfi l”.
 Poden inscriure’s a una oferta de treball: auto-
màticament queda adjuntat el seu currículum 
que han penjat a “El meu perfi l”, amb opció de 
canviar-lo.

 Poden publicar una oferta de feina.

s e r v e i s
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A més, les empreses poden publicar les seves ofer-
tes de treball i consultar el perfi l professional dels 
enginyers agrònoms que s’ofereixen per treballar: 

Dades de l’any 2011

 Núm. d’ofertes de feina publicades: 172

De les 172 ofertes publicades, tenim constància 
que a través de la XAC! s’ha presentat alguna can-
didatura a 63 ofertes de feina. En total han estat 
569 candidatures presentades, cosa que repre-
senta una mitjana de 9 candidatures per oferta. 

Quant al perfi l de les ofertes publicades, el més sol-
licitat correspon a un perfi l tècnic especialista en al-
gun àmbit relacionat amb l’enginyeria agroalimentà-
ria (29%), seguit d’un perfi l comercial (25%), i dels 
directius d’empresa o responsables d’àrea (24%). 
Pel que fa als sectors, el que més ens demana un en-
ginyer agrònom és el de les indústries agroalimentà-
ries, seguit dels fi tosanitaris i els serveis d’enginyeria. 

Per altra banda, si ens fi xem en la situació geo-
gràfi ca del lloc de treball, de les 172 ofertes pu-
blicades, 86 eren per a treballar a Catalunya, 62 
a la resta de l’Estat espanyol i 24 a l’estranger.

Plaça vacant Núm. %

Tècnic 50 29%

Enginyer de projectes/director d’obra 19 11%

Directiu/responsable 42 24%

Assessor/consultor 5 3%

Comercial 43 25%

Professor/educador 3 2%

Becari 3 2%

Taxador 1 1%

Altres 6 3%

172

Sector Núm. %

Serveis d’enginyeria 31 18%

Administració pública 4 2%

Indústries agroalimentàries 47 27%

Serveis de consultoria 12 7%

Fitosanitaris 32 19%

Construcció/jardineria/paisatge 1 1%

Explotació agrària 7 4%

Valoracions i taxacions 1 1%

Universitat 2 1%

Altresz 35 20%

172

s e r v e i s
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Butlletí electrònic del COEAC

A la XAC! es pot trobar informació rellevant so-
bre cursos, jornades, activitats, enllaços d’interès 
i publicacions aparegudes durant el darrer any. 
Tanmateix, de totes aquelles qüestions que es 
consideren més rellevants, s’envia informació 
puntual, a més de la circular que s’envia men-
sualment.

Programa de formació

Com cada any, la formació es planteja com un objec-
tiu estratègic fonamental i, per tant, des del Col·legi 
es vol impulsar i reforçar. En aquest sentit, durant 
l’any 2011 s’han organitzat cursos i jornades amb 
l’objectiu de millorar i actualitzar els coneixements 
dels col·legiats. Els cursos han estat organitzats pel 
Col·legi o bé en col·laboració amb altres entitats.

s e r v e i s
Suport a la formació i informació
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Cursos 

 Curs de “Disseny d’instal·lacions de reg lo-

calitzat”

 Curs de 50 hores coordinat pel company Joan 
R. Gispert (IRTA), que ha tingut lloc de gener 
a març a l’ETSEA a Lleida. El professorat ha 
estat constituït per tècnics qualifi cats de les 
universitats de Lleida i Girona, IRTA, DAR i 
empresa privada. 

 2a edició del Curs de dimensionat, projecte i 

direcció d’obra en camins, vials i paviments

 Curs de 20 hores coordinat pel company Mari-
no Torre, responsable d’obres de DG de Desen-
volupament Rural del DAAM. Celebrat els dies 
8, 10, 15 i 17 de febrer a l’ETSEA a Lleida.

 Curs de disseny d’experiments 
 Curs de 24 hores a càrrec del company Ignasi 

Romagosa. Celebrat els dies 14, 15, 17, 21, 
22 i 24 de febrer a l’ETSEA a Lleida.

 Curs sobre la Norma BRC per a la seguretat 

alimentària. La transició cap a la versió 6. 

Curs de 9 hores a càrrec de la companya Te-
resa Soley, auditora en cap per a DNV de sis-
temes de gestió de la seguretat alimentària. 
Celebrat els dies 12, 14 i 20 de desembre a 
la seu del Col·legi a Barcelona.

 Seminari “Habilitats digitals: buscar, llegir, guar-

dar i compartir a Internet” 
Seminari de 8 hores a càrrec de Cristina Apa-
ricio, sòcia de TSC, experta en estratègia de 
màrqueting, comunicació i vendes. S’han ce-
lebrat 4 sessions, una per cada demarcació: 
Lleida: 4 i 5 de novembre; Tarragona: 11 i 12 
de novembre; Barcelona: 18 i 19 de novem-
bre i Girona: 2 i 3 de desembre.

s e r v e i s
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Conferències i jornades

 Jornada sobre la Llei 3/2010 en matèria de 

prevenció i seguretat en cas d’incendi

Organitzada per la Comissió d’Activitats de 
Lleida, a càrrec del sotsinspector del Servei de 
Prevenció del Cos de Bombers, Joan Gallart 
Olivé. Jornada celebrada el dia 13 de gener a 
la seu del Col·legi a Lleida.

 Jornada sobre l’empremta de carboni a la in-

dústria agroalimentària

Activitat formativa Lloc Professorat Dates Durada Assistents
Enquesta satisfacció     

(1-5)

 Curs de “Disseny 
d’instal·lacions de
reg localitzat” 

Lleida

Tècnics de 
UdL, UdG, 

IRTA, DAAM 
i empresa 
privada.

gener-març 
de 2011

49 h 15 3,2

2a edició del Curs de 
dimensionat, projecte 
i direcció d’obra 
en camins, vials i 
paviments 

Lleida
Coordinat 

pel company 
Marino Torre

8, 10, 15 i 
17 de febrer 

de 2011
20 h 35 4,1

Curs de disseny 
d’experiments

Lleida
Company Ignasi 

Romagosa
Febrer de 

2011
24 h 25 3,9

Curs sobre la 
Norma BRC per a la 
seguretat alimentària. 
La transició cap a la 
versió 6 

Barcelona
Companya 

Teresa Soley
12, 14, 20 

de desembre
9 h 10 4,4

Seminari “Habilitats 
digitals: buscar, llegir, 
guardar i compartir a 
Internet”

Lleida

Cristina 
Aparicio, sòcia 

de TSC 

4 i 5 de 
novembre

8 h 14 4,4

Tarragona
11 i 12 de 
novembre

8 h 16 4,6

Barcelona
18 i 19 de 
novembre

8 h 25 4,5

Girona
2 i 3 de 

desembre
8 h 15 4,4

Organitzada pel Grup d’Interès de l’Energia 
i la Comissió d’Indústries Agroalimentàries. 
Jornada celebrada el dia 3 de febrer a la 
seu del Col·legi a Barcelona. L’acte d’in-
auguració de la jornada ha estat a càrrec 
del director general d’Alimentació, Qualitat 
i Indústries Agroalimentàries, el company 
Domènec Vila, i el de clausura, a càrrec 
del degà, Josep Maria Rofes. La jornada ha 
tingut molt bona acceptació, i s’ha aprofi tat 
l’ocasió per a inaugurar la remodelació de la 
Sala del Col·legi.
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 Jornada sobre la responsabilitat social corpo-

rativa a la indústria agroalimentària

Organitzada per la Comissió d’Indústries Agro-
alimentàries. Jornada celebrada el dia 24 de 
febrer a la seu del Col·legi a Barcelona.

 Jornada tècnica sobre millores en l’efi ciència 

hidràulica

Organitzada amb la col·laboració del Grup 
Uralita. Jornada celebrada el dia 10 de març 
a Tàrrega.

 Jornada “Introducció a la ISO 26000: Guia 

sobre la responsabilitat social

Organitzada per la Comissió d’Indústries Agro-
alimentàries. Jornada celebrada el dia 23 de 
març a la seu del Col·legi a Barcelona.

 Seminari sobre “El poder de la diferenciació 

en el sector agroalimentari

A càrrec del company Víctor Duró. Seminari 
celebrat el dia 12 de maig a la seu del Col·legi 
a Barcelona i el dia 16 de juny a la de Lleida.

 Seminari tècnic “Projectar edifi cacions agrí-

coles amb CYPE. Estructures, instal·lacions 

i pressupostos”

Organitzat amb la col·laboració de Cype Inge-
nieros. Celebrat el dia 8 de juny a l’ETSEA de 
Lleida i el dia 9 de juny a la seu del Col·legi a 
Barcelona.

 Xerrada participativa sobre “Coaching aplicat 

als professionals”

A càrrec del company, enginyer agrònom, To-
màs Juste, celebrada el dia 31 de gener a la 
seu del Col·legi a Lleida.

s e r v e i s
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 Jornada anual a la Fira de Sant Miquel de 

Lleida 

Com cada any, dins del marc de la Fira Agrària 
de Sant Miquel, el Col·legi ha organitzat una jor-
nada sobre un tema d’interès per als col·legiats. 
Enguany, sota el títol “ZEPA del Segarra-Garri-
gues. Condicions per regar o no regar” el dissab-
te, 1 d’octubre, la delegació de Lleida ha organit-
zat una jornada per debatre sobre aquest tema. 

La jornada ha comptat amb la participació 
del director general de desenvolupament rural 

 Xerrada-Col·loqui “Purifi cador ambiental RCI. 

Sector agroalimentari”

Organitzat amb la col·laboració de l’empre-
sa Northward Group. Celebrada el dia 31 de 
març a la seu del Col·legi a Lleida.

 Jornada tècnica “Solucions topogràfi ques 

aplicades a l’agricultura i el medi ambient”

Organitzada amb la col·laboració de Leica Ge-
osystems. Celebrada el dia 8 de juliol a la seu 
del Col·legi a Lleida i el dia 15 de juliol a la 
de Barcelona.

s e r v e i s

memoria eng. agron 2011.indd   51 05/06/12   13:52



MEMÒRIA ANUAL 201152

del DAAM, Jordi Sala, l’exdirector del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i professor 
de la UdL, José Antonio Bonet, l’exdirector de 
la Fundació Territori i Paisatge, Jordi Sarga-
tal, el diputat d’ERC al Parlament de Catalu-
nya, Carmel Mòdol, el delegat de la comissió 
permanent nacional d’Unió de Pagesos, Felip 
Domènec, i el coordinador del programa d’ús 
efi cient de l’aigua de l’IRTA, Joan Girona. A 
continuació, s’ha celebrat una taula rodona 

on Sala, Bonet, Sargatal, Mòdol, Girona i el 
president de la comunitat de regants del canal 
Segarra-Garrigues, Josep París, han debatut 
sobre el tema de la jornada, amb la moderació 
del company Francesc Camino.

La jornada ha estat inaugurada pel director 
general de Desenvolupament Rural del DAAM, 
Jordi Sala, que ha estat acompanyat pel degà 
del Col·legi, Josep M. Rofes, i el delegat ac-
cidental de Lleida, Carles Estarán. L’acte de 
cloenda ha estat a càrrec del vicedegà, Ignasi 
Grau.

En general, la valoració ha estat molt positiva, 
amb ponències d’alt nivell i una temàtica molt 
interessant. L’assistència ha estat nombrosa, 
amb més de 100 persones, i l’acte ha tingut 
una forta repercussió mediàtica a la ciutat de 
Lleida.

 Jornada tècnica “Valorització de l’oli d’oliva 

a partir dels benefi cis nutricionals i de salut” 

Amb motiu de la Fira de l’Oli a Reus, el dia 19 
de novembre ha tingut lloc una jornada tècni-

s e r v e i s
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ca sobre “Valorització de l’oli d’oliva a partir 
dels benefi cis nutricionals i de salut”, organit-
zada per la Comissió d’Activitats de Tarragona 
amb la col·laboració del DAAM. 

L’acte de presentació de la jornada ha estat 
presidit pel degà, Josep M. Rofes, i el director 
dels Serveis Territorials del DAAM a Tarrago-
na, Anton Ballvé. La valoració ha estat molt 
positiva i l’acte ha comptat amb una quaran-
tena d’assistents.

 Xerrada-presentació novetat: “DRENOTU-

BE®, El drenatge d’una peça sense graves”

Xerrada celebrada el dia 1 de desembre a la 
seu del Col·legi a Barcelona.

s e r v e i s
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s e r v e i s
Activitat formativa Lloc Professorat Dates Durada Assistents

Enquesta 

satisfacció     

(1-5)

Jornada sobre l’empremta de carboni 
a la indústria agroalimentària Barcelona

Organitzada pel 
Grup d’Interès 
de l’Energia i 

Comissió d’IAA

3 de febrer 4 h 60 43

Jornada sobre la responsabilitat 
social corporativa a la IAA Barcelona Organitzada per la 

Comissió d’IAA. 24 de febrer 4 h 30 4,3

Jornada “Introducció a la ISO 26000: 
Guia sobre la RSC” Barcelona Tècnic de DNV 23 de març 3 h 47 4,3

Jornada “Llei 3/2010 en matèria 
de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi”

Lleida Joan Gallart Olivé, 
Cos de Bombers 13 de gener 2 h 31 -

Jornada “Millores en l’efi ciència 
hidràulica” Tàrrega Grup Uralita 10 de març 4 h 23 -

Jornada “Solucions topogràfi ques 
aplicades a l’agricultura i el medi 
ambient”

Lleida
Leica

8 de juliol 5 h 18 3,9

Barcelona 15 de juliol 5 h 10 3,9

Jornada “ZEPA del Segarra-Garrigues. 
Condicions per regar o no regar” 

Lleida. Fira 
Sant Miquel

Organitzada 
per la Comissió 

Activitats de 
Lleida i la 

Comissió d l’Aigua

1 d’octubre 4 h 100 -

Jornada “Valorització de l’oli d’oliva 
a partir dels benefi cis nutricionals i 
de salut”

Reus. Fira 
de l’Oli

Organitzada 
per la Comissió 
d’Activitats de 

Tarragona i DAAM

19 de 
novembre 2 h 25 3,6

Seminari “El poder de la diferenciació 
en el sector agroalimentari”. 

Barcelona Company Victor 
Duró

12 de maig 2 h 20 4,6

Lleida 16 de juny 2 h 12 4,7

Seminari “Projectar edifi cacions 
agrícoles amb CYPE. Estructures, 
instal·lacions i pressupostos”

Lleida
Cype Ingenieros

8 de juny 4 h 28 3,7

Barcelona 9 de juny 4 h 23 3,7

Xerrada participativa “Coaching 
aplicat als professionals” Lleida Company Tomàs 

Juste 31 de gener 2 h 23 -

Presentació Purifi cador ambiental 
RCI. Lleida Northward Group 31 de març 2 h 12 -

Xerrada - Presentació novetat: 
DRENOTUBE® Barcelona DRENOTUBE de1 de 

desembre 2 h 10 -
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Visites tècniques i 
sortides

El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdi-
ques per als col·legiats i els seus familiars. Du-
rant l’any 2011 s’han organitzat les següents:

Visita guiada a la Sagrada Família

Celebrada el dia 21 de maig a Barcelona. La re-
transmissió televisiva de les imatges de la consa-
gració del temple de la Sagrada Família ha des-
pertat la curiositat i l’interès de molts companys 
i companyes per visitar l’interior d’aquesta mag-
nífi ca obra. La participació, unes 130 persones, 
ha estat tan alta que els organitzadors han hagut 
d’ampliar el nombre de guies per tal de poder fer 
diferents grups.

Sortida: Excursió i visita al castell-monestir-

casa d’Eduard Toda d’Escornalbou  (Baix Camp) 

Sortida organitzada per la Comissió d’Activitats 
de Tarragona, i en particular pel company Ga-
briel Sanz, a la qual han participat una vintena 
de persones. La sortida ha tingut lloc el dissabte 
5 de novembre.

s e r v e i s
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Els participants han pogut gaudir del bosc medi-
terrani, l’antiga fortalesa romana convertida en 
monestir medieval, i, posteriorment, en residèn-
cia d’un diplomàtic romàntic i il·lustrat, i de la 
mateixa forma cònica del turó, que donen a l’en-
torn un sabor màgic i de misteri.

L’itinerari ha consistit en una passejada per a ar-
ribar al castell-monestir i en la pujada a l’ermita 
de Santa Bàrbara, i en una visita guiada a la casa 
d’Eduard Toda i al monestir, seguida de la baixa-
da cap a l’Argentera per l’antic camí empedrat. 
L’excursió ha fi nalitzat amb un dinar al mateix 
poble de l’Argentera.

Activitats solidàries
Entre les fi nalitats de l’Associació d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, hi ha la de promoure, 
assessorar i col·laborar en projectes de cooperació 
i desenvolupament sostenible en l’àmbit nacional 
i internacional per ajudar zones poc afavorides.

AGRÒNOMS PER HAITÍ: Iniciativa solidària a 

favor d’Intermón Oxfam

Es tracta d’una iniciativa solidària promoguda 
per la companya Teresa Soley, que vol donar el 
seu suport a la gent d’Haití, a les persones que 
es troben en condicions desafavorides i greument 
afectades pel terratrèmol de l’any 2010.

La iniciativa consisteix a recaptar diners en nom 
del Col·legi a favor d’Intermón Oxfam, per al pro-
jecte “Fortalecimiento de la producción arrocera 
en Artibonite, en respuesta a la migración post-
terremoto en Haití”.

s e r v e i s
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Les persones interessades a col·laborar en aques-
ta iniciativa ho poden fer a través de la pàgina 
web del Col·legi, www.agronoms.cat, on troba-
ran les instruccions per a fer el donatiu.

Banc dels aliments

Amb relació als diners assignats per desenvolu-
par actuacions de cooperació, l’Assemblea Gene-
ral celebrada el dia 17 de desembre de 2011 ha 
aprovat per unanimitat, a proposta de la Junta 
Directiva, realitzar una donació al Banc dels ali-
ments.

s e r v e i s
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Cens col·legial

Col·legiats i col·legiades

Durant l’any 2011, s’han produït 32 altes i 43 
baixes, amb un nombre total de col·legiats, a fi -
nals d’any, de 1.093. Tal com es pot apreciar 
en els gràfi cs següents, en els quals es mostra 
la distribució dels col·legiats per intervals d’edat 
i sexe, el 26,2% dels col·legiats són dones, i el 
73,8%, homes.

dades de l’exercici 2011
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<30 39 32 71 55 45

30-40 226 143 369 61 39

40-50 281 97 378 74 26

50-60 128 11 139 92 8

>60 133 3 136 98 2
      

Total 807 286 1093 73,8 26,2

Amb relació a la distribució territorial dels col-
legiats i les col·legiades de Catalunya, el 44% 
són de Barcelona, el 35% de Lleida, el 12% de 
Tarragona i el 9% de Girona.

Societats professionals

De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de 
març, de societats professionals, les societats 
que tinguin per objecte social l’exercici en comú 
de l’activitat professional d’enginyer agrònom 
s’hauran de constituir com a societats professio-
nals, inscriure’s al Registre Mercantil i inscriure’s 
al Registre de Societats Professionals del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms, corresponent al seu 
domicili. S’hauran també de registrar els canvis 
d’administradors o de socis i qualsevol modifi ca-
ció del contracte social.

A fi nals d’any tenim 25 societats professionals 
inscrites.
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dades de l’exercici 2010
Visat de treballs

En el gràfi c següent s’aprecia l’evolució dels ingressos per drets de visats des de l’any 2001 fi ns a l’any 2011, així 
com l’evolució del nombre total de visats.
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dades de l’exercici 2011
Convenis i acords amb altres entitats
Enguany, el Col·legi ha signat dos convenis de col·laboració, un amb Cype Ingenieros, amb l’objectiu 
de realitzar promocions exclusives per als professionals del COEAC, amb productes específi cs i preus 
interessants; i un altre amb Bureau Veritas, pel tema de formació, a través del qual s’ofereix un 
descompte del 10% als col·legiats i col·legiades. A més, s’han renovat els següents convenis:

LOGOTIP ENTITAT ÀMBIT
TIPUS DE 

RELACIÓ
DECRIPCIÓ

Associació Mutualista 
de l’Enginyeria Civil 
(AMIC)

Mutualitat 
mèdica i 
assegurances

Conveni 
mitjançant 
el Consell 
General

L’associació actua en àrees tan diverses com les assegurances individuals de vida o 
accidents, assegurances d’automòbil, assegurances de salut (ADESLAS), i fi ns i tot 
ofereix serveis bancaris

IL3 Formació Conveni
Descompte: Programa Màster i Postgrau: 10%. 
Programa de Formació Contínua: 15%. 
Programa d’Especialització: 15%  

Cooperativa 
d’Arquitectes 
Jordi Capell

Informàtica / 
llibreria

Conveni Permet a tots els col·legiats accedir als serveis de la cooperativa

REGSA  Acord Acord especial per al visat dels treballs encarregats per REGSA 

Sabadell Professional 
de Banc Sabadell

Entitat bancària Conveni Tots els col·legiats podem treballar amb aquesta entitat bancària

Caixa de Crèdit dels 
Enginyers

Entitat bancària Relació
Tal com permeten els seus estatuts, els col·legiats podem pertànyer a aquesta caixa, 
amb tots els avantatges que això comporta

BBVA Entitat bancària Conveni
Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i serveis 
fi nancers

Fundació UPC Formació Conveni 10% de descompte en la matrícula dels cursos del programa Màster i Postgrau

Agència Estatal 
d’Administració 
Tributària

Tràmits en 
representació de 
terceres persones

Acord
Els col·legiats i col·legiades adherits podran presentar declaracions i comunicacions 
tributàries per via telemàtica, en representació de terceres persones

Artiplan Copisteria Conveni
15% de descompte en reprografi a digital i enquadernat de projectes. 
10% de descompte en la resta dels serveis

Fòrum Empresa Formació Conveni 15% de descompte en cursos de formació continuada i 50% en seminaris

Bureau Veritas Formació Conveni 10% de descompte en la seva oferta formativa

Cype Ingenieros
Formació / Eines 
informàtiques

Conveni
Promocions exclusives per als professionals del COEAC, amb productes específi cs i 
preus interessants
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Tels. 93 490 78 48 - 490 93 02 - Fax 93 490 95 83

C/. Joaquim Molins, 5, 4º, 2ª E-mail: duranmarinas@duranmarinas.com 08028 BARCELONA

INFORME D’AUDITORIA
DE COMPTES ANUALS 2011

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

informe d’auditoria  de l’exercici 2011
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Sabadell
Professional

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva quota
de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el
banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió Pro requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o
superior a 700 euros. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.

El banc de les millors empreses. I el teu.
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