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presentació memòria de gestió
Tinc el plaer de presentar per primera vegada la Memòria de gestió que ha elaborat el Col·legi Ofi ci-
al d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Aquesta presentació, si em deixeu dir-ho, hauria estat més 
adient si l’hagués fet el nostre bon company i exdegà Josep Maria Rofes Sans, a qui des d’aquí vull 
felicitar per la bona gestió i l’esforç fet perquè el COEAC sigui una entitat viva i amb futur.
En els meus inicis en el càrrec he rebut el suport de la Junta de Govern del Col·legi i de l’Associa-
ció, on un equip de persones entusiastes treballen per fer de la nostra professió un referent. També 
compto amb un equip tècnic i administratiu conscienciat i col·laborador. Tots ells han fet possible 
que avui pugui presentar aquesta memòria i, sens dubte, han fet la meva incorporació en aquesta 
responsabilitat com a degana del Col·legi i presidenta de l’Associació menys feixuga. 

L’any 2012 ha estat un any difícil, però malgrat les expectatives en aquesta situació econòmica 
de crisi, he de dir que el nostre Col·legi ha fet un bon paper. Sé que tancar un any amb els resultats que hem obtingut 
no ha estat feina fàcil per als meus predecessors, i per tant vull felicitar els assoliments i la feina que entre tots han 
portat a terme per tal de tancar l’any, no només amb uns resultats més que acceptables, sinó també amb moltes idees 
i expectatives de futur.

Certament, no ens hem de deixar arrossegar pel corrent, com tampoc, seguint la metàfora, no podem nedar contra 
corrent. Hem de ser valents, com sempre ho hem estat els enginyers agrònoms, per afrontar el futur amb creativitat, 
solidesa i empenta. Tenim un gran col·lectiu, potser petit en nombre, però molt gran en cohesió, il·lusió i companyonia. 

En aquesta memòria que tens ara a les mans, hi trobaràs l’esperit del Col·legi: celebracions, juntes, festivitats, 
feines de les comissions, premis i distincions, cursos i jornades. Malgrat que el nombre de visats ha baixat, els in-
gressos per altres activitats, com els cursos, les jornades i els congressos, han anat pujant. No ens hem d’enganyar: 
hem perdut alguns col·legiats, pocs, si bé les actuacions de foment de l’ocupació han fet que els qui no ho han tingut 
tan fàcil durant aquest any hagin trobat al Col·legi una ajuda per trobar feina, amb l’especial èmfasi que s’ha fet en 
la Borsa de treball, així com el suport a la formació i a la informació, eines indispensables per fer front a les noves 
necessitats professionals.

Sens dubte en Josep Maria Rofes s’ha caracteritzat per la seva vocació de servei. Ha potenciat els serveis que 
ofereix el Col·legi als seus membres, i això s’ha plasmat en 16 serveis essencials, amb casos reals que testimonien 
els avantatges que aquest impuls ha representat per als col·legiats. També ha començat noves línies d’actuació, com 
la posada en marxa d’una central de compres i l’extensió de les assegurances a altres àmbits, com la llar o la salut.
El degà anterior ha obert un camí, i jo espero humilment agafar-ne el relleu amb el seu mateix esperit: créixer com a 
col·lectiu, afrontar les noves necessitats d’aquesta conjuntura tan difícil i els nous reptes que ens porta el futur amb les 
ganes i l’entusiasme que sempre ha mostrat en Josep Maria. Moltes felicitats a la Junta anterior, a ell especialment i a 
tots vosaltres per haver dipositat en mi la vostra confi ança. Només espero estar a l’altura del que us mereixeu. 

Una abraçada, 

Sílvia Burés
Degana

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

Joan Ramon Gispert Folck

Anna Forns Bergés Imma Malet Prat

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 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 accidental de Lleida 
Carles Estarán Justribó
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
Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals

Organs de govern i consultius
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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

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

Comissió de Valoracions i Peritatges
Joan Estrada Aliberas
Francesc Primé Vidiella
Pau Oromí Martí

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
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 

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

Representació del Col·legi en altres 
entitats i organismes

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

Mesa per l’aplicació de la 
Directiva d’ús sostenible de 
plaguicides a Catalunya
Josep Maria Vives de Quadras

Comissió d’Avaluació i 
Seguiment de la Llei 20/2009
Arturo Sanchez Garcia

Comissió Mixta dels 4 col·legis 
professionals de l’àmbit rural
Vicedegà, Ignasi Grau Roca

Agència de Qualifi cació 
Professional de l’Enginyeria, 
AQPE
Degà, Josep M. Rofes Sans
Vicedegà, Ignasi Grau Roca

memoria eng. agron 2012 cesc.indd 10 09/06/13 19:00



11MEMÒRIA ANUAL 2012

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 l’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 Bada-
joz, una a Múrcia 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 el seguiment de la transposició de la directiva 
de serveis.

La reunió de la Junta de Degans celebrada el 
dia 21 de juny a Múrcia va aprovar el nomena-
ment de col·legiat d’honor amb caràcter nacional 
o col·legiat d’honor del Consell General de Col-
legis Ofi cials d’Enginyers Agrònoms als enginyers 
agrònoms que, havent exercit les funcions de 
degà d’un Col·legi Ofi cial, cessin en el seu càrrec 
sense que sigui mitjançant un expedient discipli-

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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nari. Entre d’altres, es va acordar nomenar col-
legiat d’honor del Consell al company Alexandre 
García Homs.

Reunió amb el ministre d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete.
Una delegació del Consell i de l’ANIA va mante-
nir una reunió amb el ministre d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete. 
Entre d’altres qüestions, es va parlar de les com-
petències de l’enginyer agrònom en matèria de 
seguretat de bases de reg, del tema de la sanitat 
vegetal, de la reforma de la PAC, etc.

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 Catalunya 
hi estan representats pel seu president, Josep M. 
Rofes Sans, com a delegat regional de l’ANIA, 
i, a més, el vicepresident de l’ANIA, Carles Es-
tarán, és membre de la nostra Junta Directiva.

“Día mundial de la alimentación 2012”
Jornada organitzada per l’ANIA, que, sota el títol 
“Hacia una nueva política de cooperación al de-
sarrollo. Un reto para el movimiento asociativo”, 
va tenir lloc el dia 18 d’octubre del 2012 a la 
seu de l’IIE. La Jornada va ser presentada per D. 
Jaime Lamo de Espinosa, Dr. enginyer agrònom, 
catedràtic emèrit de la Universidad Politécnica 
de Madrid, i la ponència va ser a càrrec de D. 
Adolfo Cazorla Montero, exvicerector de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya

Reunió amb el director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAAM, 
el company Domènec Vila.
Es va celebrar a principis d’any per tal de tractar 
del tema de la internacionalització. Fruit d’aquesta 
reunió, va sorgir la possibilitat de participar en la 
missió empresarial al Marroc, amb motiu de la 
visita ofi cial a aquest país del Molt Honorable Sr. 
Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de 
Catalunya, acompanyat de l’Honorable Sr. Josep 
Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Aquesta missió, en la qual va participar un grup 
de companys, va tenir lloc els dies 29 de febrer, 
1 i 2 de març del 2012, i el seu principal objectiu 
va ser refermar la cooperació econòmica entre el 
Marroc i Catalunya.

El conseller Pelegrí apadrina la signatura del 
conveni de col·laboració entre els 4 col·legis 
professionals de l’àmbit rural. 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, va 
presidir el dia 31 de gener, als Serveis Centrals 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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a Barcelona del DAAM, la signatura del conve-
ni de col·laboració entre el COEAC i altres tres 
col·legis ofi cials d’enginyers relacionats amb el 
sector agrari i forestal.

Van signar el conveni, apadrinat pel conseller 
Pelegrí:

• El degà del Col·legi Ofi cial d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya, Josep Maria Rofes.

• El president del Col·legi Ofi cial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalun-
ya, Ramon Lluís Lletjós.

• El degà de l’Associació-Col·legi d’Enginyers de 
Forests de Catalunya, Jordi Romà.

• El degà del Col·legi Ofi cial d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya, Josep Famadas.

Signatura del conveni de col·laboració amb el 
DAAM per a la supervisió tècnica de projectes 
vinculats a ajuts. 
El dilluns dia 18 de juny, el degà, Josep Maria 
Rofes, va participar en l’acte de signatura d’un 

conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM) i el Col·legi Ofi cial d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya per dur a terme 
una prova pilot per a la delegació de funcions de 
supervisió i comprovació documental i tècnica. 
Per part del COEAC va signar el conveni el degà, 
mentre que per part del DAAM ho va fer el conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí.

Comissió de seguiment de la PAC 
La Comissió de seguiment de la reforma de la PAC 
a Catalunya està integrada per uns 70 represen-
tants de partits polítics, associacions de coopera-
tives, entitats professionals, sindicats i altres ens 
vinculats al sector agrari i agroalimentari, entre els 
quals hi ha el Col·legi.

Després d’un seguit de reunions de treball, el dia 
6 de març va tenir lloc la compareixença al Parla-
ment de Catalunya de l’Honorable Sr. Josep Maria 
Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural, per exposar les 
conclusions del treball conjunt sobre la reforma de 
la PAC amb el sector. En representació del Col·legi 
hi va assistir el vicedegà, Ignasi Grau.

Reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Mantinguda el dia 29 de maig, hi van participar 
el mateix degà, Josep Maria Rofes, el vicedegà, 
Ignasi Grau, la vocal de relacions amb les ad-
ministracions públiques, Anna Forns, el secretari 
tècnic, Joan Guim, i el company Joan Garriga. 
Per part de la Direcció general, el subdirector 
general d’Intervenció i Qualifi cació Ambiental, 
Pere Poble Tous, i la cap del servei de Qualifi -
cació Ambiental, María José Sarrias Galcerán. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Entre d’altres qüestions, es va parlar de la tra-
mitació dels expedients en matèria de prevenció 
i control ambiental: terminis, tramitació electrò-
nica, etc., i ens proposaren signar un conveni 
de col·laboració per fer el seguiment d’aquests 
temes a través de la designació d’un represen-
tant del Col·legi que formaria part de la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment de la Llei 20/2009, que 
tenen previst constituir. 

Constitució de la Comissió d’Avaluació i Segui-
ment de la Llei 20/2009.
El dia 13 de novembre va tenir lloc la reunió de 
constitució de la Comissió d’Avaluació i Seguiment 
de la Llei 20/2009, a la qual, en representació del 
Col·legi, va assistir el company Arturo Sánchez.

Es constitueix la Mesa per a l’ús sostenible dels 
productes fi tosanitaris.
El director general d’Agricultura i Ramaderia, Mi-
quel Molins, va presidir el dia 13 de juny, a Barce-
lona, la constitució de la Mesa per a l’ús sosteni-
ble dels productes fi tosanitaris. L’acte va comptar 
amb la presència de representants de les orga-

nitzacions professionals agràries, del món coope-
ratiu, del sector transformador, del sector comer-
cialitzador de productes fi tosanitaris, de les Asso-
ciacions de Defensa Vegetal (ADV) i dels col·legis 
professionals. El Col·legi hi va ser representat pel 
company Josep Maria Vives de Quadras.

La Mesa per a l’ús sostenible dels productes fi -
tosanitaris és el primer pas per al desenvolupa-
ment a Catalunya d’un full de ruta que el De-
partament vol implementar per tal de transposar 
els objectius i les obligacions que estableix la Di-
rectiva 128/2009/CE, sobre l’ús sostenible dels 
plaguicides.

Signatura del conveni amb Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, S.A.U. 
L’objecte d’aquest conveni és la regulació i la 
valoració del visat col·legial de tots aquells tre-
balls promoguts per GISA, REGSA, REGSEGA 
i IFERCAT que siguin executats per enginyers 
agrònoms, tant quan el visat sigui obligatori com 
quan sigui voluntari a petició dels adjudicataris 
dels contractes gestionats per GISA, REGSA, 
REGSEGA i IFERCAT.

El conveni va ser signat amb el president 
d’Infraestructures, Joan Lluís Quer, i el seu direc-
tor general, el company Josep Anton Rosell.

Relacions amb l’administració local

Relacions amb l’Ajuntament de Barcelona
El company Roman Llagostera i Pujol és el nou 
gerent adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans 
i gerent de Parcs i Jardins, institut municipal 
pertanyent a la Regidoria de Medi Ambient i 
Serveis Urbans i, a la vegada, pertanyent l’Àrea 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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cions i buscar línies de cooperació, així com fer 
un seguiment continuat de la situació dels nous 
plans d’estudis de Grau i Màster. 

Entre d’altres coses, s’ha posat en marxa una 
nova iniciativa de tutoratge de projectes i estades 
en enginyeries. Des del Col·legi s’ha gestionat el 
tutoratge de projectes i l’estada en enginyeries de 
tres estudiants de l’ETSEA que ho han sol·licitat 
a través de l’Escola. 

A més, el Col·legi ha estat entitat col·laboradora 
de la commemoració del 40è aniversari de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
de Lleida, que ha tingut lloc al llarg del curs 
acadèmic 2012/13.

Relacions amb la Universitat de Girona.
Signatura del conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Girona. El dia 5 de desembre, el 
Rectorat de la Universitat de Girona va aplegar 
els representants dels vuit col·legis professionals 
de la demarcació dels àmbits professionals 
dels ensenyaments que s’imparteixen a l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) i la Cambra de 
Comerç de Girona per formalitzar convenis de 
col·laboració amb la institució universitària 

d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. 
El dia 22 de maig es va mantenir una entre-
vista amb ell, en la qual van participar el degà, 
Josep Maria Rofes, i el secretari tècnic, Joan 
Guim. El Roman va manifestar el seu interès 
a establir ponts entre els enginyers agrònoms i 
l’Ajuntament de Barcelona.

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-
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gironina amb l’objectiu de compartir informació, 
organitzar activitats conjuntes i promoure les 
activitats professionals i acadèmiques en el si 
dels col·lectius que conformen les entitats.

En representació del Col·legi va signar el conveni 
el delegat de Girona, Josep M. Dilmé.

Relacions amb col·legis professionals

Enguany, a través de diversos contactes i reu-
nions, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Cata-
lunya, ha continuat treballant en cerca de siner-
gies i amb la intenció d’obrir possibles línies de 
col·laboració amb altres col·lectius. 

Signatura del conveni de col·laboració entre els 
4 col·legis professionals de l’àmbit rural.
El dia 31 de gener va tenir lloc la signatura del 
conveni de col·laboració entre el COEAC i al-
tres tres col·legis ofi cials d’enginyers relacionats 
amb el sector agrari i forestal: el Col·legi Ofi cial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles 
de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Forests 
de Catalunya i el Col·legi Ofi cial d’Enginyers Tèc-
nics Forestals de Catalunya.

L’objectiu principal del conveni és optimitzar re-
cursos i apropar els col·legis signants a la socie-
tat civil catalana. Així, els col·legis representats 
en el conveni estan interessats a establir siner-
gies entre ells i a iniciar una col·laboració con-
junta en determinats àmbits o serveis, buscant 
els mecanismes de col·laboració adients per tal 
de desenvolupar propostes i projectes comuns en 
benefi ci dels seus col·lectius professionals res-
pectius.

En aquest marc de col·laboració, es va crear una 
Comissió Mixta, integrada per un representant de 
cada col·legi, que serà l’encarregada d’impulsar i 
coordinar les accions conjuntes. El representant 
del Col·legi va ser el vicedegà, Ignasi Grau, i, 
entre d’altres, s’han portat a terme les següents 
actuacions:

Article d’opinió sobre el projecte Eurovegas. 
El mes de juny, el Col·legi Ofi cial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya i el Col·legi Ofi cial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles 
de Catalunya van voler expressar en un escrit 
la seva opinió, que no volia concloure amb un 
posicionament a favor o en contra, sinó en la 
demanda de transparència i refl exió per la gra-
vetat de la decisió. L’article el podeu consultar 
a la pàgina web del Col·legi. 
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Fruit d’aquest escrit, sota el títol “Los agróno-
mos avisan que Eurovegas amenaza suelo 
agrícola de primer orden”, amb data 26 de 
juny, El País digital es va fer ressò de la nostra 
opinió sobre el projecte Eurovegas.

Signatura del conveni entre els 4 col·legis de 
l’àmbit rural i el DAAM pel suport a la IAA. 
L’objecte del conveni és la col·laboració per 
dotar de contingut, revisar i actualitzar l’apar-
tat anomenat “Suport a la Indústria Agroali-
mentària” al web Ruralcat (www.ruralcat.
net). Aquesta eina es crea per donar suport a 

l’activitat industrial agroalimentària catalana i 
fomentar-la facilitant informació, assessorant 
el sector i donant resposta a les consultes sor-
gides.

El dia 30 d’octubre van signar el conveni 
Josep Maria Rofes, degà del Col·legi Ofi cial 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; Ramon 
Lletjós, president del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya; 
Jordi Romà, degà-president del Col·legi i As-
sociació d’Enginyers de Forests de Catalunya, 
i Josep Famadas, degà del Col·legi Ofi cial 
d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya. 

Per part del DAAM, actuant en exercici de les 
seves competències, va fi rmar el conveni el di-
rector general d’Alimentació, Qualitat i Indús-
tries Agroalimentàries, Domènec Vila.  

Reunió amb la Direcció General d’Urbanisme 
per parlar sobre la nostra representació en les 
comissions territorials d’Urbanisme.

Agència de Qualifi cació Professional de l’En-
ginyeria, AQPE.
Enguany, s’ha decidit impulsar defi nitivament el 
projecte de l’Agència de Qualifi cació Professio-
nal de l’Enginyeria, iniciativa promoguda per 5 
col·legis professionals (Agrònoms, Camins, In-
dustrials, Informàtica i Telecomunicacions) que 
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preveu com a principal fi nalitat la qualifi cació 
dels professionals de l’enginyeria en funció dels 
seus coneixements acreditats i de la seva expe-
riència professional. 

A principis d’any, es va començar a presentar pú-
blicament a través d’un reportatge publicat a La 
Vanguardia el diumenge dia 26 de febrer, a l’es-
pecial “Diners”, en el qual s’informa de la unió 
dels cinc col·legis professionals catalans d’engi-
nyeria per a la creació de l’Agència de Qualifi ca-
ció Professional de l’Enginyeria.

El dia 11 de juny va tenir lloc el I Fòrum de 
l’Enginyeria, organitzat per l’Agència de Qua-
lifi cació Professional de l’Enginyeria (AQPE) a 
la Torre Agbar de Barcelona, amb la presència 
del conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc 
Xavier Mena, i dels cinc degans dels col·legis 
d’Enginyeria Superior de Catalunya, promotors 
de l’AQPE: Agrònoms, Camins, Industrials, Infor-
màtica i Telecomunicacions.

El fòrum es va dedicar a la internacionalització 
de l’enginyeria i als models professionals a Eu-
ropa. Així, com a resposta a la mobilitat dels 
professionals de l’enginyeria, es va fer la presen-
tació de l’Agència de Qualifi cació Professional de 
l’Enginyeria (AQPE).

Al llarg del 2012, entre d’altres aspectes, s’ha 
estat treballant en:

1. Posada en marxa de l’Agència mitjançant la 
creació d’una mínima estructura, suportada 
amb recursos propis dels Col·legis promotors: 
gerència provisional, seu social, web, telè-
fon...

2. Elaboració d’un estudi comparatiu dels mo-
dels de regulació de la professió d’enginyer a 
Europa i al món, així com dels sistemes de 
certifi cació existents.

3. Constitució formal de la fundació privada 
Agència de Qualifi cació Professional de l’Engi-
nyeria per iniciativa dels cinc Col·legis promo-
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tors de l’enginyeria superior a Catalunya i les 
seves associacions.

4. Adhesió d’altres Col·legis professionals de l’en-
ginyeria, com ara: (1) Enginyers Industrials de 
Balears, (2) Enginyers Tècnics Industrials, (3) 
Enginyers Tècnics Agrícoles, (4) Enginyers de 
Forests, (5) Enginyers Tècnics Forestals, (6) 
Enginyers Tècnics d’Obres Públiques, (7) En-
ginyers Tècnics de Telecomunicacions, etc.

Constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT).
El dia 16 d’abril del 2012 va tenir lloc l’acte 
de constitució de la Taula de Col·legis Tècnics 
(TCT), integrada pel degà-president dels 8 col-
legis professionals que van signar aquest acord. 
En representació del COEAC, hi va participar 
el degà, Josep Maria Rofes Sans. Els col·legis 
signants consideren de gran interès, per a les 
professions que representen, establir un marc 
de col·laboració i intercanvi d’experiències i co-

neixements, constituint-se en Taula de Col·legis 
Tècnics, per tal de facilitar els mecanismes ne-
cessaris per donar resposta a les diferents ma-
tèries d’interès comú. 

Els col·legis que la constitueixen són:

• Col·legi Ofi cial d’Enginyers Agrònoms de Ca-
talunya.

• Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

de Catalunya. 
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 

de Catalunya. 
• Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de 

Catalunya.
• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers de l’Edifi cació de Barcelona.
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Diada de l’11 de setembre.
És tradició que el dia 11 de setembre tots els 
enginyers facin una ofrena conjunta al monument 
a Rafael de Casanovas. Enguany, el representant 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
ha estat el degà, Josep Maria Rofes.

INEC. Jornada iGenium’12.
L’INEC és l’institut que aplega a Catalunya les 
diverses branques de l’enginyeria, i pretén 
prestigiar la professió i, si és possible, millorar-
la. L’any 2012 ha engegat una nova iniciativa, 
iGenium, amb la qual es pretén organitzar una 
jornada anual amb l’objectiu genèric de donar a 
conèixer, a través de casos professionals d’èxit, 
les diferents branques de l’enginyeria.

Els objectius específi cs d’aquesta iniciativa són:
• Prestigiar la professió d’enginyer com a científi c 

que transforma la ciència en un bé material.
• Contribuir a donar visibilitat a la professió entre 

la societat en general.

• Donar a conèixer els projectes més rellevants de 
l’any fets per les diferents enginyeries als diferents 
col·lectius d’enginyers i a la societat en general.

• Promocionar l’INEC.
• Aportar valor a la professió.

iGenium’12 ha estat la primera edició, dirigida 
pel periodista científi c Lluís Reales, en la qual ha 
participat el company Carles Estarán, presentant 
el projecte de l’embassament de 30 Ha situat a 
Gimenells. La jornada es va celebrar el dia 24 de 
maig a Barcelona.
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Juntes Generals

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

Junta General del dia 18 de juny
Enguany, La Junta General del mes de juny va 
tenir lloc el dia 16 a la sala d’actes del centre 
cívic “L’Estació” del Vendrell (Baix Penedès).

Entre d’altres qüestions, en aquesta junta es van 
aprovar els comptes de l’exercici anterior i la 

proposta de la Junta de Govern de nomenament 
de col·legiat/associat d’honor al company José 
Carrillo de Albornoz. A més, es va fer un repàs 
de l’activitat del Col·legi i l’Associació durant el 
primer semestre.

Per als acompanyants, la Comissió d’Activitats de 
Tarragona va organitzar una visita cultural guiada 
al poble del Vendrell, un recorregut turístic pel 
centre històric de la vila, i, per als més petits, 
activitats controlades amb monitors i monitores 
a la ludoteca del mateix centre cívic. 

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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Un cop fi nalitzada la Junta General, va tenir lloc 
el tradicional dinar de germanor al restaurant Xa-
loquell de Sant Salvador, en el qual van partici-
par una vuitantena de persones, entre col·legiats 
i familiars, grans i petits. A la taula presidencial, 
es va comptar amb la presència de l’alcalde del 
Vendrell, Benet Jané i Palau, i del president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Tous. 

En el decurs de la sobretaula va tenir lloc el lliura-
ment de l’Arada d’Or al president de la Diputació 
de Tarragona, Josep Poblet i Tous, de mans del 
degà, Josep Maria Rofes, i per fi nalitzar l’acte hi 
hagué una breu audició de música tradicional a 
càrrec del Quartet de l’Escola Municipal de Mú-
sica.. 

Junta General ordinària del dia 15 de desembre
La Junta General de desembre va tenir lloc a 
la sala d’actes del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, a 
Barcelona.

Entre d’altres aspectes, en aquesta junta es va 
acordar el pressupost per a l’any 2013 i l’adhe-
sió al manifest a partir de les conclusions extre-
tes en el 1r Congrés Rural Smart Grid. A més, es 
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va fer l’elecció per a la renovació de càrrecs de la 
Junta de Govern/Directiva, i va ser elegida nova 
degana la companya Sílvia Burés.

Un cop fi nalitzada la Junta General, va tenir lloc 
el tradicional dinar de germanor, que es va cele-

brar a l’antic restaurant 7 Portes i en el qual van 
participar més d’una cinquantena de col·legiats 
i col·legiades.

Arrossada 2012

Com ja és tradicional, la Comissió d’Activitats de 
Girona va voler organitzar una trobada per tornar 
a gaudir de la paella del company Frederic Gómez 
Pardo i celebrar, al mateix temps, la festivitat de 
Sant Isidre. 

L’arrossada va tenir lloc el dia 19 de maig a l’Es-
cola de Capacitació Agrària de l’Empordà, a Mo-
nells, a la mateixa Finca Camps i Armet. Prèvia-
ment, es va organitzar una visita molt interessant 
a l’IRTA de Monells, a càrrec del company Josep 
Comaposada. En aquesta ocasió ens vam reunir 
una trentena de persones.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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vinyes de l’empresa Torres, i un tast de vi. Tot 
seguit va tenir lloc un dinar a un restaurant de 
la zona.

A Lleida, la Comissió d’Activitats va organitzar 
una vetllada, amb un sopar al restaurant 
Betula Alba d’Almacelles. Hi van participar una 
quarantena de persones. Al sopar hi van assistir 
la directora de l’ETSEA, la companya Rosa Teira, 
i l’alcalde de la localitat, Josep Ibarz Gilart.

Festivitat de Sant Isidre

Com ja és tradicional, els companys de cadascu-
na de les demarcacions van organitzar un sopar o 
un dinar per celebrar la festivitat del nostre patró 
Sant Isidre. 

A Barcelona van organitzar una visita a l’Institut 
Cartogràfi c de Catalunya (ICC) per conèixer de 
primera mà els estudis i la producció cartogràfi ca 
fets a Catalunya, així com les seves funcions 
sobre geodèsia i cartografi a. Tot seguit va tenir 
lloc un dinar al restaurant del Teatre Lliure.

Els companys de Tarragona, el dissabte dia 19 
de maig, van organitzar una caminada fi ns al 
castell de Milmanda pel sender de llarg recor-
regut GR 171-4. Uns 2,5 Km, sense cap difi -
cultat, una visita guiada al mateix castell i a les 
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Debat de política agrària 

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Ca-
talunya celebrades el dia 25 de novembre, la Co-
missió d’Activitats de Lleida va organitzar un debat 
de política agrària que va tenir lloc el dia 19 de 
novembre a la seu del nostre Col·legi a Lleida. L’ob-
jectiu era generar un debat sobre el contingut dels 
programes electorals dels principals grups polítics 
que es presentaven a les eleccions. 

El debat va ser conduït i moderat pel delegat ac-
cidental de Lleida, Carles Estarán, i va comptar 
amb la presència dels representants dels principals 
partits polítics: Cristina Bosch (CiU), Òscar Ordeig 
(PSC), Albert Donés (ERC), Ignasi Llorens (PP), 
Sara Vilà (ICV) i Carles Sans (SI).

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, etc. Es reunei-
xen periòdicament i estan obertes a la participa-
ció de tots els col·legiats.

Creació de la Comissió de Valoracions i Peritatges

Enguany s’ha creat la Comissió de Valoracions i 
Peritatges, iniciativa promoguda pels companys 
Joan Estrada, Francesc Primé i Pau Oromí.

Entre d’altres, els principals objectius i funcions 
són:

Promoure la qualitat dels treballs de valora-
cions i peritatges que són emesos pels nostres 
col·legiats.
Procurar la designació o l’encàrrec als mem-
bres del nostre col·lectiu de totes aquelles ta-
xacions, informes, dictàmens i peritatges que 
tinguin relació amb els coneixements o l’ac-
tivitat professional que són propis o afi ns als 
enginyers agrònoms.
Organitzar activitats formatives i de perfeccio-
nament professional relacionades amb aquest 
àmbit de l’enginyeria.
Assessorar o informar la Junta de Govern, la 
Junta General i tots els col·legiats de les qües-
tions d’interès relatives a l’àmbit de les valora-
cions i els peritatges.
Totes aquelles altres funcions que redundin en 
benefi ci dels interessos professionals dels col-
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Comissió d’Energia i Residus del Col·legi 

Els principals objectius de la comissió és el fo-
ment, la divulgació i la informació sobre qualse-
vol qüestió relacionada amb els sistemes ener-
gètics i/o els residus i la seva utilització en el 
món agroalimentari, per tal d’arribar a ser refe-
rents en els sectors emergents d’energies renova-
bles i medi ambient.

Les principals actuacions realitzades han estat 
les següents:

Xerrada energètica sobre “Microxarxes i auto-
generació amb energies renovables” (Barcelo-
na, 14 de juny).
Organització del 1r Congrés Rural Smart Grids, 
juntament amb l’ICAEN, la Fundació Món Ru-
ral i Local Red, que va tenir lloc els dies 25 i 
26 d’octubre a Barcelona.
Participació en el retorn de les sessions infor-
matives del PECAC (Pla de l’Energia i del Can-
vi Climàtic de Catalunya 2012-2020).
Promoure i impulsar el manifest a partir de 
les conclusions extretes en el 1r Congrés Rural 
Smart Grids, per tal que els professionals, els 
empresaris i els experts del sector agroindus-
trial s’hi adhereixin.

legiats que es dediquen habitualment o espo-
ràdicament a l’àmbit de les valoracions i els 
peritatges.

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 s’han centrat, bàsica-
ment, en tres àmbits: la seguretat alimentària, la 
innovació i la sostenibilitat. 

Al llarg de l’any, la Comissió d’Indústries Agroa-
limentàries ha participat en l’organització de les 
següents activitats: 

Jornada BRC, canviant cap a la versió 6 
(Barcelona, 17 de gener).
Jornada d’introducció al tast d’oli (Barcelona, 
29 de novembre).
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Comissió de l’Aigua del Col·legi 

La comissió, presidida pel delegat accidental 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. 

En aquest sentit, s’han dut a terme les següents 
actuacions:

Organització d’una visita tècnica a l’embassa-
ment de Valdepatao (Osca).
Nova relació amb el Col·legi d’Aragó per tal 
d’establir un intercanvi d’opinions i fer una po-
sada en comú del posicionament que hem de 
tenir davant de temes comuns. Així, el dia 27 
de novembre es va mantenir una reunió entre 
el degà del Col·legi d’Aragó, el nostre degà, 
Josep Maria Rofes, i una representació dels 
membres de la Comissió de l’Aigua, en la qual 
es va parlar d’unes al·legacions preparades pel 
Col·legi d’Aragó per presentar a la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro i de fer una posada 
en comú del paper de l’enginyer agrònom.

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, i hem continuat 
estant en relació amb la Subdirecció General de 
Territori i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, 
amb assessorament puntual a consultes relacio-
nades amb temes tractats a la Ponència del Sòl 
no Urbanitzable.

Premis i distincions
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 Lleida, s’ha convocat la 41a edició del 
Premi del Llibre Agrari, a la millor publicació 
escrita sobre temes relacionats amb les ciències 
agronòmiques. El Col·legi participa en aquest 
premi tant econòmicament com formant part del 
jurat, on el nostre representant ha estat el delegat 
accidental de Lleida, Carles Estarán Justribó, que 
enguany, a més, n’ha estat el president.

Tractores agrícolas: tecnología y utilización ha 
estat l’obra guanyadora del 41è Premi del Llibre 
Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el 
marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i dotat 
amb 6.000 euros. Per la seva banda, el llibre 
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Canviar els gens per millorar el món, una refl exió 
sobre la investigació a càrrec de catorze cien-
tífi cs de la UdL, ha rebut una menció especial 
del jurat. El Premi del Llibre Agrari, l’únic guar-
dó d’aquestes característiques convocat a l’Estat 
espanyol, ha rebut enguany un total de 31 obres 
d’una gran diversitat temàtica.

Col·legiat/associat d’honor

El dia 16 de juny del 2012, la Junta General va 
acordar, per assentiment, el nomenament de col-
legiat/associat d’honor al company José Carrillo 
de Albornoz, per la seva trajectòria professional i, 

sobretot, per la seva estima i dedicació en l’apro-
fundiment de la història de la nostra professió.

En el decurs del dinar de germanor de la Junta 
General de desembre, es va dur a terme, de mans 
del degà, Josep Maria Rofes, el lliurament de la 
placa commemorativa. Tot seguit el company José 
Carrillo va pronunciar unes paraules d’agraïment.

Arada d’Or

La Junta de Govern del Col·legi Ofi cial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, en sessió celebrada el dia 
8 de maig del 2012, va acordar, per unanimitat, 
atorgar la nostra màxima distinció de l’Arada d’Or 
al Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació 
de Tarragona, per la seva contribució al món local 
i la dinamització del teixit productiu al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El lliurament del guardó es va dur 
a terme durant la Junta General 
de juny, celebrada al Vendrell. 
Poblet va rebre l’Arada d’Or de 
mans del degà, Josep Maria Ro-
fes, que va destacar la trajectòria 
política del president de la Dipu-
tació “en defensa d’un model 
socioeconòmic per al món rural, 
basat en el progrés i l’aposta 
decidida pel coneixement, les noves tecnologies, 
la millora de les infraestructures i la sostenibilitat 
aplicada, amb compromís i plena convicció”. 

El president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, va agrair el gest del Col·legi, al mateix 
temps que va refermar el compromís de la Dipu-
tació de Tarragona amb el món rural. 
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Enguany, aquest ha estat un dels objectius prio-
ritaris del Col·legi. Així, s’ha estat treballant per 
posar en marxa nous serveis per als col·legiats i 
elaborar un catàleg de serveis que, amb el lema 
“Benefi cis reals per als col·legiats”, pretén expli-
car els serveis que ofereix el COEAC a través de 
les experiències reals dels nostres companys. 

“Benefi cis reals per als col·legiats”

Es tracta d’una campanya de comunicació molt 
personalitzada, amb casos reals de testimonis re-
als, amb persones col·legiades que ens parlen de 
la seva experiència i ens expliquen els benefi cis 
reals que han obtingut gràcies a la utilització dels 
serveis del COEAC.

Hem elaborat un catàleg integrat per 
més de 16 serveis essencials, dels 
quals els quatre primers s’han en-
viat en format paper, i la resta, en 
format PDF. Els trobareu penjats a 
la nostra XAC (www.agronoms.cat). 
Podeu entrar a la pàgina web i co-
nèixer més de 30 casos reals. 

Nous serveis

Amb la voluntat de potenciar el servei al col-
legiat, el COEAC ha obert noves línies d’actuació 
que consisteixen en la posada en marxa d’una 
central agrupada de compres i en la comercia-
lització d’assegurances de tota mena: llar, salut, 
vehicles...

Per portar-ho a terme, d’una banda, el COEAC ha 
signat un acord amb La Mútua dels Enginyers/
Serpreco per oferir a tots els col·legiats i col-
legiades unes condicions molt interessants per a 
la contractació d’assegurances, a més de la con-
tractació de la pòlissa conjunta de responsabili-
tat civil professional que el Col·legi té subscrita 
amb la companyia Zurich. I, d’altra banda, s’ha 
signat un acord amb l’empresa Fid3liza, Estrate-
gias de Fidelización per a la gestió del portal de 
compres.

Així, el dia 10 de maig, a la seu del Col·legi a 
Barcelona, i a Lleida per videoconferència, va 
tenir lloc la presentació dels nous serveis. En 
el decurs de l’acte, els representants de Zurich, 

Potenciar el servei al col·legiat
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Serpreco, Asisa i Fid3liza ens van explicar el con-
tingut d’aquests nous serveis i els avantatges que 
ens ofereixen com a col·lectiu. Tots van coincidir 
a destacar la importància de mantenir una rela-
ció estable i de confi ança amb un col·lectiu com 
el nostre i de treballar per oferir el millor servei 
de qualitat a un preu més avantatjós.

Entre tots els assistents es va sortejar un televi-
sor de 19” LED-Toshiba i una càmera de fotos 
digital 16 MP Fujifi lm. Els afortunats van ser els 
companys Gustau Carrillo i Pau Oromí.

Assegurances
El Col·legi ha posat en marxa un nou servei de 
suport i assessorament professional per a la con-
tractació i la gestió de les assegurances —de 
qualsevol tipus, tant personals com professio-
nals— dels col·legiats i els seus familiars, amb 
un tracte directe i personalitzat. 

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 s’adapta més bé a les seves 
condicions, 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.

Club de compres
L’any 2012 s’ha signat un con-
veni amb l’empresa especialit-
zada Estrategias de Fidelización 
SL per desenvolupar i explotar 
una plataforma o portal de com-
pres per Internet dirigida exclu-
sivament als nostres col·legiats.

El dia 3 de maig va tenir lloc el 
llançament del portal de com-
pres, accessible des de la nostra 
pàgina web, iniciant les primeres 
campanyes comercials de difu-
sió i promoció del nou servei.

s e r v e i s
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Visat telemàtic

L’any 2012, el 95% dels visats s’han tramès 
per via telemàtica, amb la consegüent millora 
de la gestió del tràmit i una major comoditat i 
rapidesa. Des de la seva implantació, l’evolució 
d’aquest servei ha estat molt positiva, i actual-
ment 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 
des de l’any 2008, cosa que en millora la 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 res-
ponsabilitat civil en què els nostres col·legiats 
i les societats professionals inscrites al nos-
tre registre puguin incórrer en l’exercici de la 
seva activitat relacionada amb l’enginyeria 
agronòmica. 

Des de principis d’any, la nova corredoria d’asse-
gurances és La Mútua dels Enginyers/Serpreco. 
Les noves condicions per a l’any 2012 van ser 

s e r v e i s
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presentades i aprovades en la Junta General ce-
lebrada a fi nals del 2011.

Així, l’any 2012, 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, pa-
gant una taxa de responsabilitat civil per treball 
visat, han tingut una cobertura total de 450.000 
euros, ampliables pel col·legiat si les seves cir-
cumstàncies professionals així ho aconsellaven.

A l’apartat “Exercici de la professió” / “Respon-
sabilitat civil professional” es pot trobar tota la 
informació 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 
professional 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 conten-
ciós–administratiu en aquells casos en què la 
Junta de Govern ho decideixi.
Elaboració d’informes.

Es tracta d’un assessorament especialitzat en 
el terreny de la nostra activitat, amb una vi-
sió global dels diferents àmbits professionals, 
per tal de donar resposta a les necessitats ju-
rídiques de tots els perfi ls professionals de la 
nostra activitat.

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 col·legiades ad-
herides al mateix poden presentar declaracions i 
comunicacions tributàries per via telemàtica, en 
representació 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 scal i tributari, laboral i empresarial. 

A la secció “Suport i assessorament” / “Pregun-
tes amb resposta” de la XAC!, es troba un recull 
de les preguntes més freqüents sobre diferents 
temes 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 
37 consultes a través de la web, 25 per temes 
fi scals i 12 per qüestions laborals. A més, s’han 
concertat 2 consultes presencials i 6 per telèfon.

Servei on-line: “Butlletí electrònic de subvenci-
ons del COEAC”

Aquest servei on-line informa, puntualment, de 
les convocatòries de subvencions, ajuts, premis, 
beques... procedents d’administracions públiques 

Serveis de suport i assessorament
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i entitats privades (fundacions, bancs, caixes, 
obres socials d’empreses, etc.) per tal d’estar al 
dia de tota la informació disponible i no perdre 
cap oportunitat 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 161 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.

s e r v e i s
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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 a trami-
tar-lo només cal que pengin la seva foto de car-
net, en format jpg, a “El meu perfi l”, en l’apartat 
“Directori de col·legiades i col·legiats” de la pàgi-
na 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 mi-
llorar la nostra presència en els mitjans de co-
municació amb l’objectiu de donar-nos a 
conèixer a la societat i arribar a ser refe-
rents en l’àmbit agroalimentari.

Al llarg de l’any, alguns diaris, i molt 
especialment els de la ciutat de Lleida, 
s’han fet ressò d’algunes de les actuaci-
ons portades a terme des del Col·legi. A
més, cal destacar el ressò mediàtic que 
ha tingut el 1r Congrés Rural Smart 
Grids celebrat a Barcelona.

A més, a través de la vocal de relacions 
amb l’administració pública, Anna Forns, 
s’ha contactat amb la productora de la sè-
rie Kubala, Moreno i Manchón, de TV3 
per tal d’incorporar un enginyer agrònom 
com personatge en algun capítol de la sèrie. 

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
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Data Mitjà Tema

31 de 
gener

Sala de premsa 
del DAAM

El conseller Pelegrí apadrina un conveni de col·laboració entre quatre col·legis d’enginyers 
del sector agrari i forestal.

26 de 
febrer

La Vanguardia, a 
l’especial “Diners”

“Els enginyers emeten una certifi cació homologada”, on s’informa de la unió dels cinc 
col·legis professionals catalans d’enginyeria per a la creació de l’Agència de Qualifi cació 
de Professionals de l’Enginyeria. 

18 de juny
Sala de premsa 
del DAAM i 
Europapress.cat

Signatura del conveni amb el DAAM.

27 de juny El País digital “Los agrónomos avisan de que Eurovegas amenaza suelo agrícola de primer orden”, on 
es fan ressò de l’article sobre Eurovegas.

27 de juny

Setmanari de 
Comunicació 
Directa, fet a 
Santfeliu.cat

Ressò de l’article sobre Eurovegas.

5 d’agost
Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya

“Els enginyers agrònoms asseguren que el delta del Llobregat no és Port Aventura”. 
Entrevista al secretari del COEAC, Pau Oromí, sobre el Parc Agrari del Llobregat.

8 de 
setembre

Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya

Entrevista al vicedegà, Ignasi Grau, sobre el sistema de reg Segarra-Garrigues: “Els 
agrònoms reclamen a la Generalitat que lideri el projecte del canal Segarra-Garrigues”.

19 de 
novembre

Conele Digital. 
Construcción y 
electricidad

Article del degà, Josep Maria Rofes, amb el títol “La generación de energía renovable en 
el mundo rural debe ser una oportunidad que no podemos dejar escapar”.

27 de 
setembre

Segre
Article redactat pel delegat de Lleida, Carles Estarán, amb el títol “La volatilitat dels 
preus agraris i la crisi alimentària global”, amb motiu de la jornada organitzada pel 
Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

27 de 
setembre

Segre Ressò sobre la jornada organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel 
de Lleida.

Octubre-
novembre

40 impactes 
aconseguits en 
premsa digital, 
paper i televisió

Ressò de la celebració del 1r Congrés Rural Smart Grids.

17 de 
novembre

Diario del Alto 
Aragón

La concentració parcel·lària de Los Monegros com a exemple a la visita tècnica a 
l’embassament de Valdepatao (Osca).

18 de 
desembre

Lavanguardia.com Sílvia Burés, nova degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

20 de 
desembre

Sala de premsa del 
DAAM

El DAAM es fà ressò de les conclusions del 1r Congrés Rural Smart Grids.
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Així, el dia 26 de març, es va emetre un capítol 
dedicat a una enginyera agrònoma com a per-
sonatge central de la trama, i més endavant, 
en el capítol 21, no es menciona cap enginyer 
agrònom, però l’escenari és una fàbrica de ca-
ramels, i vam participar molt activament en el 
guió, de manera que vam aparèixer als crèdits 
del capítol.

La pàgina web 

La XAC!, la Xarxa d’Agrònoms de Catalunya, 
és la nostra imatge a Internet, des d’on pro-
mocionem la fi gura de l’enginyer agrònom i on 
trobarem informació interessant relacionada 
amb la nostra professió: cursos de formació, 
jornades i conferències, normativa, informació 
institucional, agenda d’activitats, la borsa de 
treball, etc.

Des de la seva posada en marxa, l’any 2008, 
segueix augmentant el nombre de visitants. L’any 
2012 hem tingut un 7% més de visitants, i del 
total, un 37% han estat nous visitants.

La XAC! en dades. Visites a agronoms.cat 
durant l’any 2012

 62.021 visites
 266.796 pàgines visitades
 170 visites per dia
 4,3 pàgines per cada visita
 00:02:36 de mitjana de temps al portal
 24.325 visitants
 43,4% percentatge de rebot de pàgines

     visitades
 37,03% de noves visites
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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. 

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 explica 
la seva activitat, perquè l’ajuda a contribuir a 
millorar la seva marca personal a Internet, i això 
també benefi cia 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 professionals, 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 ell o ella relacionat amb la 
seva tasca diària. L’any 2012 hem publicat 5 per-
fi ls més, i a fi nals d’any, en total, ja en teníem 28.

 Núm. perfi ls enginyer especialista: 28

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

© 2013 Google
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10. de-de 49 0,08%
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Xarxes socials

L’any 2008 ens vam donar d’alta a Twitter i en-
guany ho hem fet a Facebook i a Linkedin, on 
anem creixent per reunir molts enginyers agrò-
noms, i des d’on també ens podeu seguir.

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:

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 2012 s’han sol·licitat 11 adreces de cor-
reu electrònic, i a fi nals d’any hi havia 325 col-
legiats que disposaven d’una adreça de correu 
electrònic atorgada des del Col·legi.

s e r v e i s

Foment de l’ocupació
Llista de pèrits judicials del COEAC

El Col·legi col·labora amb el Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de Catalunya facilitant la 
llista dels enginyers agrònoms disposats a fer de 
pèrits judicials perquè puguin actuar d’acord amb 
el que estableixen els articles 341 i següents de la 
Llei d’enjudiciament civil.  Així mateix, facilita la 
dels pèrits que estan disposats a actuar en els su-
pòsits i les condicions de l’Ordre JUS/419/2009 
relativa al pagament de peritatges 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’En-
ginyers Agrònoms, normalment a fi nals d’any, per 
tal d’actualitzar el llistat que els facilitem i que 
des del mateix Departament de Justícia, a tra-
vés 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
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Borsa de treball

La Borsa de treball és un dels serveis més utilit-
zats, sobretot pels titulats recentment, així com 
per les persones que estan en transició laboral. 
Es important que el personal tècnic del Col·legi 
pugui conèixer la situació laboral de cadascun de 
nosaltres, com també el nostre perfi l, per tal de 
poder oferir el millor servei en funció de cadascu-
na de les nostres necessitats. 

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-los el nostre suport i assessorament 
des de la secretaria tècnica del Col·legi. Durant 
l’any 2012, s’han concertat 13 entrevistes.

A més, a la XAC!, la Borsa de treball posa a dispo-
sició dels col·legiats un espai de contacte entre en-
ginyers agrònoms que busquen una feina i empre-
ses que necessiten un professional qualifi cat per 
desenvolupar tasques en l’àmbit de l’agronomia.

Així, 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 elec-
trònic informació de les ofertes que s’adeqüen 
al seu perfi l (als àmbits de competència pro-
fessional 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 2012

Núm. d’ofertes de feina publicades: 198

Quant al perfi l de les ofertes publicades, el més sol-
licitat correspon a un perfi l tècnic especialista en 
algun àmbit relacionat amb l’enginyeria agroalimen-
tària (36%), seguit d’un perfi l de directius d’empresa 
o responsables d’àrea (25%) i comercial (21%). Pel 
que fa als sectors, el que més ens demana un en-
ginyer agrònom és el relacionant amb la producció 
vegetal, seguit de la indústria agroalimentària i els 
fi tosanitaris. 

D’altra banda, si ens fi xem en la situació geogrà-
fi ca del lloc de treball, de les 198 ofertes publi-
cades, 81 eren per treballar a Catalunya, 88 a la 
resta de l’Estat espanyol i 29 a l’estranger.

s e r v e i s
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Número d’ofertes publicades per mes. Any 2012

Plaça vacant Núm. %

Tècnic 72 36%

Enginyer de projectes/director d’obra 6 3%

Directiu/responsable 50 25%

Assessor/consultor 9 5%

Comercial 42 21%

Professor/educador 3 2%

Investigador 11 6%

Taxador 2 1%

Altres 3 2%

Sector Núm. %

Serveis d’enginyeria 7 4%

Indústries agroalimentàries 40 20%

Serveis de consultoria 6 3%

Fitosanitaris 27 14%

Construcció/jardineria/paisatge 6 3%

Producció vegetal 50 25%

Producció animal 13 7%

Valoracions i taxacions 2 1%

Medi ambient i energia 7 4%

Assegurances 2 1%

Formació 4 2%

Aigües i regadius 5 3%

Altres 29 15%
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Butlletí electrònic del COEAC

A la XAC! es pot trobar informació rellevant sobre 
cursos, jornades, activitats, enllaços d’interès i 
publicacions interessants aparegudes durant el 
darrer any. Tanmateix, de totes aquelles qüesti-
ons que es consideren més rellevants, se n’en-
via informació puntual, a més de la circular que 
s’envia mensualment.

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

1r Congrés Rural Smart Grids

El nostre Col·legi, com a corpo-
ració professional present en el 
territori i coneixedora del món 
agrari i rural, a través de la Co-
missió d’Energia i Residus, ha estat l’impulsor a 
l’hora d’aglutinar esforços entre l’Institut Català 
d’Energia, Localret, la Fundació del Món Rural 
i el mateix Col·legi per tal de promoure l’orga-
nització del primer Congrés Rural Smart Grids 
a Catalunya. Es tracta d’una iniciativa pionera 
i imprescindible per a l’energia al món rural i el 
consegüent intercanvi de co-
neixements, que va tenir lloc 
els dies 25 i 26 d’octubre del 
2012 a Barcelona.

L’objectiu principal va ser re-
unir els principals actors i de-
batre per què i com implantar 
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xarxes intel·ligents d’energia al món rural com a 
vehicle de desenvolupament territorial de Cata-
lunya, explorant les oportunitats d’activitat i de 
negoci en un sector emergent.

El congrés es va estructu-
rar amb dues conferències 
inaugurals i tres blocs te-
màtics: l’energètic, el social 
i el de telecomunicacions. 
Cada bloc va comptar amb 
dues o tres exposicions, la 
presentació de casos pràc-
tics i una taula rodona.

Al fi nal del congrés hi va 
haver un col·loqui amb el 
públic que va donar peu 
a la redacció d’un do-
cument de conclusions 
que creiem que recull els 
punts bàsics d’actuació.

Tota la informació del congrés, les ponències, les 
conclusions i la resta, la podeu trobar a la pàgina 
web del mateix congrés: 

http://www.ruralsmartgrids.cat/

La inauguració ofi cial va ser a càrrec de l’Hble. 
Sr. Josep M. Pelegrí, conseller del DAAM; l’Il·lm. 
Sr. Josep M. Rofes i Sans, degà del COEAC; la 
Sra. Maite Masià i Ayala, directora del l’ICAEN; 
l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde 
d’Alella i vicepresident de Localret; i la Il·lma. 
Sra. Misericòrdia Montlleó i Domènech, alcal-
dessa d’Ulldemolins i directora executiva de la 
Fundació del Món Rural.

La cloenda de l’acte fou presidida pel Sr. Jordi 
Sala, director general de Desenvolupament Rural 
del DAAM, i el Sr. Lluís Gómez, director de l’Smart 
City Expo & World Congress de Fira Barcelona.

La participació va ser tot un èxit, amb més de 
170 assistents, i va tenir una forta repercussió 
mediàtica, amb 40 impactes aconseguits en 
premsa digital, paper i televisió. A més, es va 
poder seguir a través de les xarxes socials, amb 

les aportacions dels participants al Twitter 
a través del Hashtag #RSG12.

Un cop fi nalitzat el congrés, i partint de les 
conclusions a les quals es va arribar, la Co-
missió d’Energia i Residus del COEAC va re-

dactar un manifest de 10 punts, als 
quals els membres de la Comissió 
creuen que moltes empreses i profes-
sionals del sector estarien interessats 
a adherir-se. Les persones interessa-
des ho poden fer a través de la pàgina 
web del Col·legi.

s e r v e i s
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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 2012 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.

Cursos

Curs Zigurat de Cype Ingenieros per a Engi-
nyers Agrònoms. Modalitat on-line.
El Col·legi va negociar una oferta exclusiva per 
als col·legiats, amb un descompte molt avan-
tatjós, per realitzar un curs on-line de 160 ho-
res a impartir del 15 de febrer al 6 de juny. 

Curs d’introducció al programari gvSIG i la 
seva implementació a l’enginyeria agrària (1r. 
Mòdul: Nivell d’iniciació).
Curs de 25 hores impartit per tècnics especia-
litzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal i per 
tècnics de SIGPAC del servei d’ajuts al sector 
agrícola. Se’n van organitzar dues edicions, 
una a Barcelona i l’altra a Lleida: celebrades 
els dies 13, 20 i 27 d’abril a la seu del COEAC 
a Barcelona, i els dies 5, 9, 12, 16, 19 i 23 
novembre a l’ETSEA de Lleida. En les enques-
tes de satisfacció que es van fer, la valoració 
general del curs va ser molt bona, de 4,5 a 
Barcelona i de 4,3 a Lleida, sobre una puntua-
ció màxima de 5.

s e r v e i s

memoria eng. agron 2012 cesc.indd 50 09/06/13 19:06



51MEMÒRIA ANUAL 2012

s e r v e i s
Curs de formació bàsic per a tècnics compe-
tents en elaboració de plans d’autoprotecció 
“nivell C”. (Tarragona, del 23 d’octubre al 
4 de desembre).
El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalu-
nya va arribar a un acord amb el COATT per 
oferir preus especials en aquest curs.

Conferències i jornades

Jornada BRC, canviant cap a la versió 6
Organitzada per la Comissió d’Indústries Agro-
alimentàries del Col·legi amb la col·laboració 
de DNV. Jornada celebrada el dia 17 de gener 
a la seu del Col·legi a Barcelona, a càrrec de la 
companya Teresa Soley, tècnica de DNV.

Jornades sobre el nou Reglament de Valoraci-
ons de la Llei de Sòl: Règim de valoració del 
sòl en situació bàsica de sòl rural
Jornada a càrrec del company Pau Oromí 
Martí, de 2AGRO, Enginyeria Agrària i Medi-
ambiental, SCP, celebrada el dia 3 de maig 

a la seu del COEAC a Barcelona i el 30 de 
maig a la de Lleida.

Jornada informativa sobre les modifi cacions 
que comporta l’aprovació de la Llei Òmnibus 
en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Organitzada per la Comissió d’Activitats de 
Lleida. Jornada celebrada el dia 28 de maig a 
la seu del Col·legi a Lleida. L’acte de presenta-
ció de la jornada va ser a càrrec de la directora 
dels SSTT de DTES a Lleida, M. Dolors Tella 
i Albareda, i la xerrada, a càrrec de la res-
ponsable de Prevenció Ambiental de l’OGAU a 
Lleida, la companya Anna Torres Ciutat, i del 
cap de l’OGAU a Lleida, Josep Ribes Prunera.

La jornada va rebre molt bona acceptació, i, 
un cop fi nalitzada, va tenir lloc la presentació 
del web acticlic.cat de consulta ràpida dels 
tràmits administratius i la documentació ne-
cessària per iniciar una activitat econòmica. 
Actualitzat a la Llei Òmnibus. Desenvolupat 
per Agrigest Enginyeria.

Taller gratuït de Coaching aplicat al món pro-
fessional
A càrrec del company, enginyer agrònom, To-
màs Juste, celebrat els dies 12, 19 i 26 de 
març a la seu del Col·legi a Barcelona.

Xerrada energètica sobre “Microxarxes i auto-
generació amb energies renovables”
Organitzada per la Comissió d’Energia i Resi-
dus del Col·legi amb la col·laboració de Cir-
cutor. Xerrada celebrada el dia 14 de juny a 
la seu del Col·legi a Barcelona, a càrrec del 
director de Relacions Institucionals de Circu-
tor, Joan Pallisé Clofent.

memoria eng. agron 2012 cesc.indd 51 09/06/13 19:06



MEMÒRIA ANUAL 201252

Jornada informativa sobre les modifi cacions 
que comporta l’aprovació de la Llei Òmnibus 
pel que fa a urbanisme 
Organitzada per la Comissió d’Activitats de 
Lleida. Jornada celebrada el dia 12 de juliol a 
la seu del Col·legi a Lleida. L’acte de presenta-
ció de la jornada va ser a càrrec de la directora 
dels SSTT de DTES a Lleida, M. Dolors Tella i 
Albareda, i la xerrada, a càrrec del cap del Ser-
vei Territorial d’Urbanisme a Lleida, Joan Felis.

Jornada anual a la Fira de Sant Miquel de Lleida
Com cada any, en el marc de la Fira Agrària 
de Sant Miquel, el Col·legi va organitzar una 
jornada sobre un tema d’interès per als col-
legiats. Enguany la jornada va tenir lloc el dis-
sabte 29 de setembre, sota el títol “La vola-
tilitat dels preus agraris i la crisi alimentària 
global”.

La jornada va comptar amb 
la participació del Sr. Jor-
ge Jordana, conseller de la 
presidència de la Federación 
Española de Industrias de 
la Alimentación y Bebidas; 

s e r v e i s
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L’acte d’inauguració de la jornada va ser a 
càrrec del degà, Sr. Josep Maria Rofes, i la 
Sra. Rosa Pujol, vicepresidenta de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs, en representació de 
l’Excma. Diputació de Lleida, i la cloenda, 
a càrrec del Sr. Fernando Burgaz i el Sr. 
Domènec Vila.

En general, la valoració va ser molt positiva, 
amb ponències d’alt nivell i temes molt inte-
ressants que van generar un debat intens i 
participatiu entre els assistents. L’assistència 
va ser d’una quarantena persones. L’acte va 
tenir certa repercussió mediàtica a la ciutat 
de Lleida.

Jornada tècnica “Desenvolupament de nous 
productes a partir de l’oli d’oliva”
Amb motiu de la Fira de l’Oli de Reus, el dia 
17 de novembre va tenir lloc una jornada tèc-
nica sobre “Desenvolupament de nous pro-
ductes a partir de l’oli d’oliva”, organitzada 
per la Comissió d’Activitats de Tarragona amb 
la col·laboració del DAAM.

Sr. Julián Briz, catedràtic del Departament 
d’Economia Agrària de l’ETSI Agrónomos de 
la UPM; Sr. Domènec Vila, director general 
d’Indústries Agroalimentàries del DAAM de la 
Generalitat de Catalunya; Sr. Fernando Bur-
gaz, director general d’Industrias Alimentarias, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, i Sr. Antoni Llaràs, director 
general ACTEL, i va ser moderada pel com-
pany Santi Planas, director científi c del Parc 
Científi c i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

s e r v e i s

memoria eng. agron 2012 cesc.indd 53 09/06/13 19:06



MEMÒRIA ANUAL 201254

L’acte de presentació de la jornada fou presidit 
pel degà, Josep M. Rofes, i el director dels 
Serveis Territorials del DAAM a Tarragona, An-
ton Ballvé.

La jornada va constar de dues taules rodones, 
una sobre “Olis aromàtics i altres productes de 

l’oliva” i una altra sobre “Sabons, ungüents i 
altres productes cosmètics i terapèutics”, i va 
comptar amb una seixantena d’assistents.

Introducció al tast d’oli
Organitzada per la Comissió d’Indústries Agro-
alimentàries del Col·legi, es va celebrar el dia 
29 de novembre a la seu del Col·legi a Bar-
celona, a càrrec de Marisa Díaz, membre del 
Panell de Tast Ofi cial d’Olis Verges d’Oliva de 
Catalunya.

s e r v e i s
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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 2012 s’han organitzat les següents:

Visita tècnica a l’embassament de Valdepatao a 
Candasnos (Osca)

Visita organitzada per la Comissió de l’Aigua del 
COEAC per a visitar l’embassament de Valdepa-
tao a Candasnos (Osca), que va tenir lloc el dia 
15 de novembre. Durant el desplaçament amb 
autocar des de Lleida, el company Ignasi Servià, 
secretari de la Comissió de l’Aigua del COEAC, 
va explicar la concentració parcel·lària de Fraga, 
fent referència a les diferències signifi catives res-
pecte a concentracions parcel·làries realitzades a 
Catalunya. Van participar a la visita una cinquan-
tena de persones.

s e r v e i s
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Activitats solidàries

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

Banc dels Aliments

El Col·legi va col·laborar en la difusió entre els col-
legiats del Gran Recapte d’Aliments del 2012, 
organitzat pel Banc dels Aliments. A 
més, amb relació als diners as-
signats a promoure actuacions 
de cooperació, l’Assemblea 
General celebrada el dia 15 
de desembre del 2012 va 
aprovar per unanimitat rea-
litzar una segona donació al 
Banc dels Aliments.

s e r v e i s
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Cens col·legial

Col·legiats i col·legiades

Durant l’any 2012, s’han produït 24 altes i 53 
baixes, amb un nombre total de col·legiats a fi -
nals d’any de 1.065. 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% dels col·legiats són dones, i el 74% 
homes.

dades de l’exercici 2012
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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 col·legiades de Catalunya, el 44% són 
de Barcelona, el 35% de Lleida, el 13% de Tar-
ragona 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 domi-
cili. També s’hauran de registrar els canvis d’ad-
ministradors o de socis i qualsevol modifi cació 
del contracte social.

A fi nals d’any tenim 28 societats professionals 
inscrites.
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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 2012, així 
com l’evolució del nombre total de visats.
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Convenis i acords amb altres entitats
Enguany, el Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb La Mútua dels Enginyers/Serpreco 
per prestar serveis als col·legiats i col·legiades en l’àmbit de les assegurances, tant privades com 
professionals. Dins d’aquest marc, s’ha signat un conveni de col·laboració amb Asisa per oferir un 
producte de salut especial per al nostre col·lectiu. A fi nals d’any, també es va signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat esportiva Força Lleida, amb l’objectiu d’oferir descomptes als col·legiats 
del COEAC. 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 de Màster i Postgrau: 5%. Cursos del Programa de seminaris 
o cursos curts: 10%  

Cooperativa
d’Arquitectes
Jordi Capell

Informàtica / 
llibreria

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

Infraestructures de 
la Generalitat de 
Catalunya, SAU

 Acord Acord especial per al visat dels treballs encarregats per Infraestructures 

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

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

La Mútua dels 
Enginyers/Serpreco

Assegurances Acord
Qualsevol tipus d’assegurança, tant personal com professional, amb un tracte directe 
i personalitzat per oferir les millors opcions

Força Lleida Entitat esportiva Conveni
10 % de descompte en el carnet de soci. 20% de descompte en les entrades a 
taquilla. 20 % de descompte en la inscripció de fi lls o néts a les estades Campus, 
adreçades a nens/nenes de 7 a 16 anys
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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 2012

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA
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