
 

COETAiPA -  DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

INFORME I MEMÒRIA DEL 2016 

Assemblea General Ordinària del 9 de febrer del 2017 

 

1.Reunions de la Junta durant l’any 

18 de febrer  
31 de març : assemblea General ordinària 
9 de juny 
1 de setembre 
17  de novembre 
 
2.Temes institucionals  
 
 L’Assemblea anual ordinària es va celebrar  el 31 de març amb assistència de 14 

col·legiats. Prèviament la companya Carme Giralt de la Fundació Onada va explicar 
les activitats de treball ocupacional i de lleure que desplega aqueixa institució 
establerta a Camp Clar. 
 

 El president senyor Llurba participa en la Comissió que estudia el sistema de 
finançament del Col·legi de Catalunya, la qual pretén entre d’altres temes revisar les 
quotes dels col·legiats i els percentatges d’aportació de cada Demarcació; la nostra 
posició és la de mantenir l’actual percentatge què és del 37% dels ingressos. 

 

3.  Relacions amb institucions i entitats 

 La Junta anual del COETAiPA de Catalunya es va realitzar  a la nostra seu social a 
Tarragona. El temes estan en l’Acta redactada pel Secretari del Col·legi de Catalunya. 
Entre d’altres aspectes es va informar de les relacions amb el Consejo. 

 
 Visita a la Consellera del DAAM, acompanyant a la Junta del Col·legi de Catalunya. Va 

tenir caràcter protocol·lari i es va palesar novament la conveniència d’una més 
estreta col·laboració entre les dues entitats. 

 
 Durant l’any s’ha fet el seguiment del procés de fusió entre el nostre Col·legi i el 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals; les gestions administratives avançaren a bon 
ritme.  

 



 
 

 Posteriorment es participa en una reunió amb la Consellera d’Agricultura i les juntes 
dels Col·legis d’ETA i d’ETF, dins dels passos que es duen a terme per a la funció dels 
dos Col·legis. El projecte l’ha tramitat la Conselleria de Justícia de la Generalitat i a 
finals d’any estava en fase avançada d’estudi legislatiu al Parlament 

 
4. Activitats de continuïtat 

 
 S’assisteix a una reunió amb candidats de les passades eleccions estatals, per 

conèixer les propostes que presentaven i que podien relacionar-se amb els nostres  
àmbits i professions. 
 

 El President s’ha reunit novament amb els altres de Col·legis de Tarragona per tal de 
crear una Taula unitària que doni més força i presència als diferents col·lectius 
tècnics i al mateix temps treballar conjuntament en problemàtiques comunes. 

 

5. Activitats continuades durant l’any 
 

 Han continuat les gestions per llogar el pis de l’antiga set del Col·legi al carrer del 
Gasòmetre de Tarragona. A 31 de desembre estava pràcticament lligada la signatura 
d’un contracte.  
 

 Respecte al nou local s’han ofert ocupacions parcials per tasques de treball compartit, 
de les què es poden beneficiar els nostres col·legiats. Igualment es pot llogar la sala de 
reunions. 

    
 L’horari durant l’any d’atenció a la seu del Col·legi ha estat els dilluns, dimecres i 

divendres, de 17 a 19 hores. 
 

 S’han distribuït les agendes i calendaris del 2017 als col·legiats que ho van sol·licitar. 
 

 Es manté oberta la borsa de treball i es facilita informació als col·legiats que cerquen 
noves oportunitats laborals. 

 
 Segueix el sistema d’actuació sobre torns professionals. 

 
 Igualment s’atenen les demandes i consultes dels col·legiats sobre aspectes 

professionals. 
 

 Setmanalment es tramet per correu electrònic l’Agenda d’activitats. Puntualment 
s’informa de novetats legislatives, tècniques i laborals que poden ser d’interès per als 
col·legiats. 

 



 
 
 
6. Activitats col·legials i de formació 
 
 Reunió informativa sobre ocupació. Assistiren 13 col·legiats, comentant les 

possibilitats de col·laboració entre ells per als diferents treballs, de millorar les 
condicions de la feina i d’obrir nous àmbits de treball. 

 
 Participació en els actes tècnics de la Fira de l’avellana de Riudoms. L’assistència 

va ser de 20 persones. 
 

 El mes de juny i conjuntament amb la Facultat de Geografia de la URV es va 
realitzar un seminari sobre Espais Agraris, analitzant les amenaces i les 
oportunitats per garantir la seva consolidació i millora econòmica; la 
vicepresidenta senyora Gisela Andrés va presentar una ponència sobre bancs de 
terra. 

 
 A la tardor es va repetir la visita als Cellers Aibar de Darmós per conèixer 

l’evolució de la producció vinícola i dels mercats del vi d’aquella zona de la DO 
Montsant. 

 
 També s’ha col·laborat en els actes de la festa major de la citada població de 

Darmós, amb el pregó inaugural que va pronunciar el col·legiat senyor Eduard 
Bes . 

 
 Un grup de col·legiats visitaren a la comarca de l’Alt Camp una explotació 

experimental d’ametllers de la SAT Arboreto i l’empresa Europastry dedicada a 
elaborar productes alimentaris. 

 
 A finals d’any es treballava en quatre propostes de cursos de formació per als 

col·legiats, dels quals s’informarà quan es confirmi la seva realització. 
 
 

7.Activitats socials 
 
 El sopar de Sant Isidre es va traslladar a l’Alt Camp,  a un restaurant de Valls, amb 

39  assistents i amb les mateixes característiques de germanor i bon ambient que 
la existent en anys anteriors.  

 
 L’ajut del concepte social del 0’7% que anualment es destina a fins benèfics s’ha 

lliurat a la Fundació Onada de Camp Clar. 
 
 



 
 
 

 S’ha repetit el concurs de postals de Nadal; la postal guanyadora ha servit per la 
felicitació que el Col·legi ha adreçat als col·legiats. 

 
 Com en altres anys s’ha comprat un número del  sorteig de La Grossa que es 

reparteix com obsequi als col·legits. 
 

 A primers de desembre  es va fer una sessió tècnico-cultural de tast d’olis de la 
present campanya. 

                            
8. Tresoreria i estat de comptes 
 
 Els presenta el Tresorer senyor Segismundo Garcia i s’adjunta amb la restant 

documentació d’aquesta Assemblea. 
 

 En una reunió de Junta es va debatre novament el descens de visats, tant en 
nombre com en imports; es té confiança en la propera convocatòria de la 
Conselleria d’Agricultura dels ajuts per posar en marxa els programes FEADER i 
LEADER de l’actual període 2014-2020 de la PAC, els quals normalment impulsen 
obres i inversions en el sector i que directament estimulen la redacció de 
projectes i el treball dels col·legiats. 

 
8. Agraïments 

 
 Novament es vol palesar la gratitud del Col·legi a l’Escola d’Horticultura i 

Jardineria per cedir els seus locals per realitzar aquesta Assemblea i per altres 
actes que s’han dut a terme al llarg de l’any. 

 
 Igualment s’agraeix  a la SAT Arboreto el seu suport per acollir algunes de les 

reunions periòdiques de la Junta. 
 

 


