ELS PRIMERS NORANTA DIES DE LA JUNTA DE GOVERN
14/03/2013 Presa de possessió de la nova Junta.

La nova Junta pren possessió dels seus càrrecs. Assisteix en
representació de la Junta sortint el Sr. Javier Navarro.
Els nous membres de la Junta es reuneixen a la seu del
Col·legi per prendre les primeres decisions a nivell
organitzatiu i de responsabilitats.

15/03/2013 Jornades Món Empresarial. Trobada col·legis professionals.
El Degà assisteix a les Jornades de Món Empresarial, presidides pel Sr. Santiago Ballester, Director Gral. de Dret i
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
VI TROBADA DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
Món Empresarial impulsa el debat sobre la Llei de Serveis Professionals
En el marc de la Setmana del Treball i la Formació, Món Empresarial
ha organitzat la VI Trobada de Col·legis Professionals de Catalunya.
En aquesta ocasió han estat centrades en l’avantprojecte de Llei de
Serveis Professionals que ha fet públic el Ministeri d’Economia i
Competitivitat a principis d’enguany i han comptat amb l’assistència
del gruix dels responsables dels col·legis professionals catalans i amb
representants de les institucions docents del país. Les xerrades, així
com el debat que es va obrir, han esdevingut un necessari
catalitzador de les inquietuds del sector i dels dubtes que ha suscitat
la publicació del nou text legal.
18/03/2013 Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics - TCT
El Degà assisteix a la reunió celebrada a la seu del Col·legi de Camins, per parlar de la creació d’una plataforma
única de formació per a tots els col·legiats, de la nova Llei de Serveis professionals i de diferents qüestions
internes a nivell organitzatiu dels col·legis.
Què és la Taula de Col·legis Tècnics ?
El passat 16 d’abril de 2012 es va constituir la Taula de Col·legis Tècnics (TCT) integrada pels degans/presidents
dels següents col·legis professionals:
 Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
 Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms 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
 Consell de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya.
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 coneixements, per aquest motiu es constitueix la Taula de Col·legis Tècnics,
per tal de facilitar els mecanismes necessaris per donar resposta a les diferents matèries d’interès comú.

19/03/2013 Junta de Govern del CETOP
Es porta a terme la Junta de Govern del CETOP. Les actes, que recullen els temes tractats en Junta, estan a
disposició dels col·legiats per la seva consulta, a la secretaria de la seu del Col.legi.
19/03/2013 Premis de l’Aigua. Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (ACAA)
L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua lliura cada any, amb motiu
de les celebracions del Dia Mundial de l'Aigua, els Premis de l'Aigua,
amb els que es pretén estimular, de forma no dinerària, totes
aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin quelcom a
veure amb la nostra voluntat de millorar la relació de la població
catalana amb l'aigua i el seu entorn natural.
Aquest any, el Col.legi ha estat el lloc escollit per fer l’acte de
lliurament dels Premis i, en representació del Col·legi assisteix el
Degà i el Sr. Juan Manuel Sánchez (Delegat de Tarragona CETOP i
membre de la Junta de ACAA).
Els guardonats han estat:
 Srs. Josep Dolz i Joan Armengol, per la publicació del llibre "Els
recursos hídrics a Catalunya"
 Consorci per a la defensa de la conca del Besòs, en el 25è
aniversari de la seva constitució.
 Sr. Paulino García Suárez, per la seva trajectòria professional.
 Sr. Antonio Palacios Antón, per la seva trajectòria professional.
 Sr. Ramon Arandes i Renu, per la seva trajectòria professional.
 Sr. Joan Gaya Fuertes, per la seva trajectòria professional.
20/03/2013 Reunió Sr. Antonio Palacios
El Degà es reuneix amb el Sr. Antonio Palacios per parlar sobre els resultats de les eleccions a la Junta del CETOP
i li comenta les diferents vies de col·laboració entre les dues candidatures.
21/03/2013 Reunió amb el Bureau du Quebec
A instàncies del Bureau de Quebec, la directora del CETOP convoca a la nostra seu els representants de diversos
col·legis (camins, aparelladors, industrials, tècnics industrials, topògrafs, mines i geòlegs) afectats per la manca
d’ofertes de treball, malgrat les expectatives creades durant el darrer any. El Sr. Abdellah El Mezen, representant
de Bureau du Quebec, explica les circumstàncies polítiques que han provocat aquesta situació i que espera que
en breu se solucionin.

22/03/2013 Reunió de la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC)
El Degà assisteix a la reunió del la METGEC. Es parla de les competències professionals i les atribucions davant la
nova Llei de Serveis Professionals. Es comenten temes diversos en relació a la possible col·laboració entre
Col·legis i la possibilitat de compartir serveis.
Què és la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya ?
Els Col·legis d'Enginyeria Tècnica de Catalunya han signat un acord sense precedents per crear una mesa que té
com a objectius principals, la potenciació i posada al dia de les seves professions, compartir interessos comuns i
aconseguir donar millor servei i garanties a la societat. La nova mesa, que respon a les sigles METGEC, té com
objectiu convertir-se en un espai d'opinió i de treball i, alhora, de difusió de les activitats conjuntes dels col·legis
professionals que participen en la iniciativa. A més de tenir com a finalitat col·laborar en la defensa de les

professions que representa, la difusió de posicionaments estratègics de consens i la defensa dels interessos de la
societat relacionats amb l’enginyeria.
Els col·legis professionals que conformen aquesta nova mesa són entitats de dret públic catalanes que aglutinen els
enginyers/res tècnics/ques en les seves diferents intensificacions o especialitats, entitats que entre d'altres finalitats
tenen per objectiu representar, regular i vetllar per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i
voluntat de servei a la societat i a la ciutadania. La METGEC pretén convertir-se en un espai d'intercanvi d'idees,
d'opinió, d'aprofitament de sinergies, un espai des d'on s'aporti informació a la societat sobre l’àmbit de
l’enginyeria. Per aquest motiu s’ha constituït un marc permanent de col·laboració i consulta entre tots el col·legis
signants. L'acord ha estat subscrit per:
 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos – Delegació Catalunya
 Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i
Perits Agrícoles de Catalunya
 Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
 Collegi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Tarragona

 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Vilanova i la Geltrú
 Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Catalunya
 Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de
Catalunya i Balears
 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Navales – Delegació Catalunya
 Col·legi d'Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de
Catalunya
 Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de
Telecomunicació de Catalunya
 Col·legi d'Enginyers Tècnics de Topografia

03/04/2013 Reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial
La directora assisteix a la reunió de la Taula Lletrada on es debaten temes jurídics comuns a tots els col·legis com
ara el decret que regula els fulls de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum i l’anàlisi de
diferents resolucions.
Què és la Taula Lletrada ?
Per iniciativa del Col·legi d’Enginyers Industrials, es va crear la Taula Lletrada dels col·legis professionals de
Catalunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un instrument al servei dels facultatius, amb la
voluntat d'analitzar la normativa i jurisprudència que afecten els col·legis. Posteriorment s’ha convertit en la Taula
Lletrada de la Intercol·legial.
03/04/2013 Reunió amb Brokers BCN plataforma serveis col·legiats.
El Secretari, el Tresorer i el Degà es reuneixen amb el Sr. Manel Gilabert, Gerent de
l'empresa BROKERS BCN, especialistes en assegurances, per definir la plataforma de
serveis CETOP-SEGUR.
Amb aquesta aplicació, que es gestionarà a través de la nova web del Col·legi, els
col·legiats disposaran d’assegurances i altres serveis relacionats amb unes
condicions avantatjoses a nivell econòmic i de serveis en la seva contractació. Es comenta la possibilitat de
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil pròpia per al CETOP, ajustada a la realitat actual de la professió.
03/04/2013 Reunió amb diferents proveïdors de la nova Web i Plataforma de Serveis
El Secretari, el Tresorer i la directora es reuneixen amb diferents proveïdors perquè elaborin propostes per fer
una nova Web i la futura Plataforma de Gestió Col·legial.

05/04/2013 Reunió de la Taula Tècnica Intercol·legial.
La directora assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial que està
constituïda per tots els gerents i directors dels Col·legis que integren la
Intercol·legial. En aquestes reunions es vinculen serveis professionals de forma
transversal i, d’aquesta manera, s’aprofiten iniciatives de les entitats per crear
sinèrgies conjuntes
Què és la Intercol·legial?
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya neix per reforçar la presència social dels col·legis
professionals, impulsar projectes d’interès comú, actuar com a interlocutor amb les Administracions i estudiar
qüestions que afectin al col·lectiu de manera transversal. Agrupa més de 100 col·legis professionals catalans, amb
més de 200.000 col·legiats de diferents sectors professionals. Es va constituir el dia 28 d’abril de 2011 i actualment
representa la totalitat dels sectors professionals.
08/04/2013 Reunió de la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial
El Delegat de Barcelona assisteix a la reunió d’aquesta Comissió de la Intercol·legial per parlar d’assumptes més
relacionats amb el nostre àmbit professional. A més de la nostra, la intercol·legial té altres comissions com ara la
de Salut; Jurídica; Economia i Empresa; Acció Social, Ensenyament i Humanitats; i Ciències de la Informació i la
Comunicació.
10/04/2013 Reunió amb responsables de l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria (AQPE)
El Degà es reuneix amb els Sr. Àlex Zaragoza i el Sr. Toni Miranda,
responsables de l’AQPE. Els temes tractats són la signatura definitiva
del conveni per ser membres d’aquesta Fundació. Es proposa com a
millora, un canvi en els estatuts, que consisteix en que el CETOP sigui
membre del Comitè de qualificació professional quan s’avaluï la
candidatura d’un enginyer tècnic d’obres públiques. Inicialment, en els
estatuts, només els col·legis fundadors formaven part d’aquest comitè
que tenia com a missió avaluar a tots els professionals de l’enginyeria.
Què és l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria?
La finalitat de la Fundació AQPE és la qualitat de l’enginyeria, promovent, projectant i vetllant per l’excel·lència en
l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals, a través de la qualificació dels professionals de l’enginyeria en
funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional contrastada en les diferents especialitats, fomentant
l’avaluació voluntària i freqüent, la promoció entre els professionals de la qualitat, la sostenibilitat ambiental i les
millors pràctiques, col·laborant amb empreses i administracions, i l’estudi i la participació activa en sistemes
nacionals i internacionals d’avaluació i qualificació dels professionals i la promoció de la convergència
internacional d’aquests sistemes en el marc europeu i mundial.
El patronat està format per:
- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
- Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya.
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
- Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
- Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.
- Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.
- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears.
- Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya.
Més informació: www.aqpe.cat

17/04/2013 Reunió amb l’empresa GECAP.
El Degà es reuneix amb el Sr. Isidre Rodríguez, Gerent de GECAP, empresa responsable de la part comercial i de
màrketing del 1er. Congrés d’Enginyeria Municipal. Els temes tractats són l’organització de la segona edició del
congrés i la possibilitat de realització de nous congressos i/o jornades per ser organitzades en un futur pel CETOP.
17/04/2013 Reunió amb Barcelona Activa.
La directora amb la gerent del Col·legi de Geòlegs, Sr, Anna Sotos, es reuneixen a les oficines de Barcelona Activa
per estudiar la possibilitat de fer jornades gratuïtes per als col·legiats. La missió de Barcelona Activa consisteix
en ser l'organització de referència al servei de les polítiques de suport a l'empresa, a la creació d'ocupació i a la
projecció internacional de Barcelona com un entorn excel·lent per a l'activitat econòmica i el progrés social.
22/04/2013 Reunió Taula de Col·legis Tècnics
El Degà assisteix a la reunió de la Taula de Col·legis Tècnics. Es tracta els temes del registre de tècnics acreditats
per a l’obtenció del certificat energètic i de la futura Llei de Serveis Professionals.
22/04/2013 Reunió amb diferents proveïdors de la nova Web i Plataforma de Serveis
El Secretari, el Tresorer i la directora s’entrevisten amb altres proveïdors per estudiar les propostes de la nova
Web i la futura Plataforma de Gestió Col·legial.
24/04/2013 Reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial
La directora assisteix a la reunió de la Taula Lletrada. S’analitzen vàries resolucions referides a societats
professionals, el Decret 151/2013 sobre potestat sancionadora en matèria de consum, el Reial Decret Llei
5/2013 de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat, l’acord de
desvinculació del Col·legi d’Agents de la Propietat immobiliària de Girona del Consejo General.
25/04/2013 Reunió CETOP-CITOP
La Presidenta, el Vicepresident 2n i el Secretari del CITOP es reuneixen amb el Degà, Vicedegà 1r i Vicedegana 2a
del CETOP per iniciar els contactes entre les Juntes de ambdós Col·legis.
29/04/2013 Reunió Col·legis Professionals amb UPC- Alumni
El Degà assisteix a la reunió, que té lloc al Col·legi d’Enginyers Industrials, entre els
Col·legis Professionals i responsables de UPC- Alumni per procedir a la signatura d’un
conveni entre les entitats presents a la reunió. Els col·legis professionals entenen que hi ha
funcions que no corresponen realitzar a UPC- Alumni perquè són representatives de la
professió i, per tant, exclusives dels col·legis. Es tracten temes com borsa de treball,
formació contínua i organització de jornades i seminaris. S’acorda, en definitiva que UPCAlumni no dupliqui els serveis per titulats i professionals.
29/04/2013 Reunió amb diferents proveïdors de la nova Web i Plataforma de Serveis
El tresorer i el secretari, un cop debatudes les diferents propostes van valorar com a millor opció la presentada
per Calbasi.net El projecte és fer una web més funcional que l'actual, amb un disseny renovat i que s'adapti a la
majoria dels dispositiu (ordinadors, tauletes i mòbils). Entre les fites a desenvolupar i millorar estaria la borsa de
treball, l'agenda d'activitats, l'ús d'etiquetes i categories per trobar la informació (legislació, doc. tècnica...), etc.
La web es desenvoluparà en drupal.org, un gestor de continguts de software lliure, i vindrà acompanyada d'un
sistema de còpies de seguretat que garanteixi la sobirania tecnològica del col·legi. A més hi haurà una part
interna més autogestionable i amigable per l'usuari final i també s'implementarà un CRM, CiviCRM, per gestionar
les col·legiacions, els butlletins de notícies, l'organització d’esdeveniments (jornades, cursos...).

02/05/2013 Reunió amb l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
El Degà es reuneix amb els Sr. Sebastià Olivella (Director Escola) i el Sr.
José Turmo (Cap d’Estudis del Grau en Enginyeria de la Construcció).
S’acorda que el CETOP podrà realitzar unes jornades de presentació del Col·legi als estudiants dels últims cursos
dels Graus d’Enginyeria de la Construcció i del Grau d’Enginyeria Civil. També es proposa la signatura d’un
conveni de col·laboració entre les dues entitats. Finalment es comenten qüestions relacionades amb els estudis
de graus i el curs d’adaptació al grau.
03/05/2013 Reunió de la Taula Tècnica Intercol·legial
La directora assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial. Es fa una valoració de la cursa
Intercol·legial, de la preparació dels actes a la Fira Biz Barcelona i de la plataforma de serveis.
03/05/2013 Reunió de la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC)
El Degà assisteix a la reunió del la METGEC. Es parla de les competències professionals i atribucions davant la
nova Llei de Serveis Professionals. Es comenten temes diversos en relació a la possible col·laboració entre
Col·legis i la possibilitat de compartir serveis.
03/05/2013 Junta de Govern del CETOP
Es porta a terme la Junta de Govern del CETOP. Les actes, que recullen els temes tractats en Junta, estan a
disposició dels col·legiats per la seva consulta, a la secretaria de la seu del Col·legi.
06/05/2013 Jornada de Treball i Debat amb els Col·legis Professionals Catalans i el Departament de Justícia
El Departament de Justícia, en concret la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, porta a terme una
trobada amb tots els Col·legis Professionals Catalans per unificar criteris i accions de resposta a l’Avantprojecte
de llei que prepara el Govern de l’Estat sobre serveis professionals. Aquesta Jornada ha estat inaugurada pel
Conseller de Justícia, Sr. Germà Gordó. Assisteixen el Dega, el Vicedegà 1er i la Directora del Col·legi.
El conseller de Justícia, Germà Gordó, s'ha compromès davant dels degans i els representants dels col·legis
professionals de Catalunya a treballar, de manera conjunta i des del diàleg, qualsevol mesura de govern que
pugui afectar als col·legis. A diferència de la manera de treballar del Govern de l'Estat, Gordó ha garantit que qualsevol
iniciativa del Govern en matèria de col·legis professionals haurà de comptar amb el consens dels col·legis”.
Durant la seva intervenció, el titular de Justícia ha posat en relleu que, dins l'economia de l’Estat, el pes de les
professions liberals és indiscutible. “A l’Estat generen aproximadament un 8,8 % del PIB –uns 53.000 milions
d’euros- i actualment hi ha més d’un milió de treballadors en professions col·legiades”, ha puntualitzat
Gordó, que ha il·lustrat amb aquesta dada la important tasca d'aquests col·lectius en la societat i en el
desenvolupament de l'economia.
Tanmateix, el conseller ha recordat que “els col·legis presten els serveis necessaris perquè els professionals
exerceixin la professió. Com a corporacions de dret públic, garanteixen el compliment de la bona pràctica i
de les normes deontològiques i gestionen els interessos públics vinculats a la professió”.
Gordó ha reiterat que la Generalitat té competències exclusives en matèria de col·legis professionals, la determinació
de l'àmbit territorial i la possible agrupació dels membres de les corporacions d’acord amb l'article 125 de l'Estatut. En
aquest sentit, ha denunciat que la tendència del Govern de l'Estat quan aprova la normativa “defineix els seus
preceptes com a legislació bàsica i, a la pràctica, buida de contingut la competència de la Generalitat”.
Malgrat això, el conseller ha defensat que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de col·legis
professionals, la determinació de l'àmbit territorial i la possible agrupació dels membres de les corporacions. “Per
tant, la competència de suprimir o agrupar els col·legis professionals a Catalunya és de la Generalitat i no
del Govern de l’Estat”, ha asseverat Germà Gordó i ha recordat una vegada més que “defensarem la nostra

organització territorial col·legial, davant la reforma de la Llei de serveis professionals en què treballa el Govern
de l'Estat.
Quant a la directiva de serveis i la seva transposició, que marcarà la normativa bàsica estatal, el conseller de
Justícia s'ha compromès a negociar amb el col·lectiu aspectes com els règims transitoris llargs per adaptar les seves
estructures, normes i funcionament en benefici de les persones i dels professionals.
En aquest sentit, el conseller ha puntualitzat que “hem d’estructurar i dissenyar entre tots noves relacions de
cooperació publicoprivada”. Per això, la Generalitat compta amb els col·legis professionals per delegar funcions
que es poden desenvolupar millor des d'aquests organismes, per proximitat al ciutadà per exemple.
El titular de Justícia ha volgut concloure la seva intervenció destacant la tasca que du a terme l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 90 col·legis amb més de 150.000
col·legiats de tots els àmbits professionals
08/05/2013 Reunió amb Ajuntament-IMPULSA
El Degà es reuneix amb la Sra. Maite Vigueres, fundadora d’Ajuntament
Impulsa, i el Sr. Isidre Rodríguez de l’empresa GECAP per preparar una
proposta per la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues
institucions.

Què és Ajuntament-Impulsa?
Ajuntament impulsa és una organització que facilita la interconnexió, entre l'administració local i les empreses
proveïdores municipals, optimitzant recursos per ambdues parts. Selecciona els millors fabricants i proveïdors de
béns i serveis municipals perquè ajuntaments i altres administracions locals puguin decidir amb rigor les seves
inversions futures. La contractació al món local és una activitat estratègica i per tant és imprescindible conèixer els
actors i els mercats en profunditat. Tot això es complementa amb una acció de divulgació dels cursos, les novetats i
les innovacions del sector a través del bloc d’Ajuntament Impulsa; de les notícies més recents en termes de nous
equipaments i serveis que s’estan fent als ajuntaments catalans a través de l’apartat d’Actualitat; dels casos d’èxit o
bones pràctiques, que es poden replicar en altres administracions, plasmats en entrevistes a persones de
l’administració que tenen un paper destacat pels temes que estan desenvolupant en els seus municipis i entrevistes a
empresaris que ens informen de novetats que treuen al mercat abans fins i tot de presentar-les a una fira.
10/05/2013 Reunió amb el Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
El Degà i el Vicedegà 1er es reuneixen amb el Sr. Santiago Ballester, Director General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, per presentar-li la nova Junta de Govern del Col·legi
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.
El CETOP, a Catalunya, és la corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i integrada per totes
les persones que exerceixen la professió d’enginyer tècnic d’obres públiques. Per tant, és la corporació que té la
finalitat d’ordenar, representar i defensar la professió i els interessos de les persones col·legiades en l’àmbit del
territori català.
24/05/2013 Conveni amb la Plataforma UP DATE de formació contínua en Enginyeria
El Degà es reuneix amb la Sr. Anna Secanell, responsable de formació del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Es proposa la signatura d’un
conveni d’incorporació a aquesta plataforma de formació contínua en
Enginyeria.
Ser membre d’aquesta plataforma, de la que en formen part diferents Col·legis Professionals Catalans, permetrà
als col·legiats accedir a cursos i jornades organitzades pels diferents col·lectius. L’oferta formativa del CETOP
s’ampliarà considerablement i permetrà cursar formació contínua de qualitat i econòmicament avantatjosa.
L’oferta formativa de la plataforma es renova de forma trimestral. També existeix la possibilitat de realitzar
cursos in-company, en cas de ser sol·licitats de forma específica per els nostres col·legiats.

24/05/2013 Reunió amb l’Institut Català d’Energia - ICAENEl Degà es reuneix amb la Directora de l’ICAEN Sra. Maite
Masià i el Cap de Divisió de Gestió Energètica Sr. Joan Josep
Escobar, a la seu de l’ICAEN. En la reunió es tracta la inclusió
dels Enginyers Tècnics d’Obres Públiques en el registre de
tècnics acreditats com a certificadors energètics.
La Junta de Govern decideix enviar una nota informativa a tots els col·legiats, amb la informació de la situació
actual i les accions que porta a terme el CETOP que han estat les següents:
1. Es lliure informe assessoria jurídica a la Sra Maita Masià respecte a la nostra competència, per ser
estudiat pel seu Departament Jurídic de l’ICAEN
2. S’acorda amb ICAEN, que si a nivell estatal l’IDAE aprova deixar-nos entrar en el registre, a Catalunya
s’optarà per la mateixa via. En aquest cas, no passarà com en el tema de la inspecció tècnica d’edificis
que a Catalunya no som competents per a la seva realització.
3. El CETOP presenta a l’ICAEN, malgrat els dubtes sobre la nostra competència, la proposta de realització
d’un curs de formació, certificat pel Col·legi d’Enginyers Industrials, per al correcte ús de les eines de
certificació. Aquest curs està dirigit pel mateix equip que realitza aquestes tasques en el Col·legi
d’Enginyers Industrials i s’impartirà a la seu del CETOP.
4. Es demana a l’assessoria jurídica del CITOP, la preparació d’un informe sobre la nostra competència per
signar RITES (Reglament instal·lacions tèrmiques d’edificis), perquè si s’accepta podria ser una via
directa per entrar al registre. L’ICAEN estudiarà aquesta possibilitat d’accés.
5. Es demana als responsables del CITOP que facin les accions oportunes per obtindre la seva entrada en el
registre de l’IDAE que ens obriria les portes del registre de l’ICAEN.
6. Es realitza reunió amb el Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya per tal d’actuar de forma
conjunta i d’aquesta manera defensar les nostres competències en temes d’energia en el camp de
l’enginyeria civil respecte altres titulacions tècniques.
27/05/2013 Reunió amb Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
El Degà, el Delegat de Barcelona i la directora del Col·legi es reuneixen amb els Sr. Joaquim Llagostera (Gerent ) i
la Sra. Teresa Aurín (Responsable de Formació) del Col·legi de Camins, per acordar signar un conveni de
col·laboració a nivell formatiu, mitjançant el qual, els nostres col·legiats podran realitzar els cursos que ofereix el
Col·legi de Camins amb les mateixes condicions econòmiques dels seus col·legiats. Es proposa la realització de
cursos in-company, amb l’ús de les dues seus indistintament i començar amb el curs de Project Manager
International (PMP)amb els exàmens oficials corresponents.
28/05/2013 Reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial
La directora assisteix a la reunió de la Taula Lletrada. Es fa un anàlisi i debat sobre el Decret 121/2012 que
regula els fulls de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum. En representació de l’Agència
Catalana de Consum assisteix el Sr. Joaquim Bernat, Cap de Servei de Normativa i Procediment de l’Agència.
05/06/13 Signatura conveni Banc Sabadell
El CETOP ha renovat el conveni que fa anys tenia
signat amb el Banc Sabadell, amb noves condicions i
millors serveis per als col·legiats.
El conveni ha estat signat pel nostre Degà i el Sr. José
Antonio Enjuanes Turmo, director de Zona del Banc
Sabadell. També participen a l’acte el Sr. Francesc
Ventura director de col·lectius del Banc Sabadell i el
Tresorer del CETOP.

05/06/13 Signatura conveni Cepsa
El CETOP signa un conveni de col·laboració comercial amb
CEPSA CARD, per al subministre de carburant amb descomptes
de 6 a 9 cèntims per litre de carburant. La targeta Cepsa Star
Direct és una targeta gratuïta i sense quotes de manteniment,
no es de pagament, i al final de mes
envia una factura mensual únic
amb l’IVA desglossat

06/06/13 Assemblea General de la Intercol·legial
El Dega i la directora del Col·legi assisteixen a l’Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya. Durant l’acte s’aproven la Gestió de la Junta, la liquidació dels comptes anuals del
2012 i la proposta de pressupost per al 2013.
Seguidament, la Intercol·legial ha atorgat la primera edició del premi de l’entitat a l’advocat Miquel Roca i al
periodista Jordi Basté per la seva defensa de les professions col∙legiades. Davant els diferents plantejaments
sobre una nova Llei de Serveis Professionals, el president de l'Associació Intercol·legial i degà de l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Barcelona, Pedro L. Yúfera ha destacat el paper primordial que realitzen els col·legis, i en
especial, la funció de supervisió de la qualitat i les bones pràctiques professinals. Per això ha declarat que "la
supressió de competències col·legials podria comportar una pèrdua de les garanties en la prestació del servei
que rep el ciutadà".
07/06/13 Reunió de la Junta de Govern
Es porta a terme la Junta de Govern del CETOP. Les actes, que recullen els temes tractats en Junta, estan a
disposició dels col·legiats per la seva consulta, a la secretaria de la seu del Col·legi.

