ACTIVITATS COL·LEGIALS
Durant el 2013, es van fer 492 visats, això representa una disminució del 15,61% respecte de l’any anterior
(583 visats). Pel que fa als ingressos per visats van assolir la xifra de 50.951,82€ i les verificacions documentals
2.352,32€ euros, en total 53.304,14 euros, la qual cosa representa un descens del 14.75% respecte dels
ingressos del 2012, que van ser de 62.522,80 euros. Es manté la pauta que es va iniciar a finals del 2009 amb un
descens del 3.2%, seguida d’un descens del 40,46% durant el 2010, del 58,50% durant el 2011 i del 30,35% del
2012. En conseqüència els ingressos per visat des del 2009 han patit una davallada del 86,09%. (ingressos
per visats al 2008, 383.269,95 euros)
Atès la davallada dels ingressos, des del 2010 s’han acomiadat tres treballadors i la plantilla s’ha vist reduïda a
dues persones.
Pel que fa al moviment de col·legiats durant el 2013, es van tramitar 64 altes i 89 baixes el resultat final amb
data 31/12/12 va ser d’un total de 1.525 col·legiats.
Pel que fa a la comunicació Col·legi – col·legiats, s’han enviat 59 newsletters que informaven de l’organització de
diferents actes o notícies.
FORMACIÓ
En relació al capítol de la formació, cursos, jornades i actes durant el 2013 es van organitzar els següents:
 Jornada “Les oportunitats professionals per als ETOPS a QATAR” (17 de gener)
 Jornada “Creació i gestió a la Xarxa de la teva identitat com a professional”. (7 i 14 de febrer).
 Jornada de la Intercol·legial “Mobilitat transnacional dels treballadors: aspectes laborals d'estrangeria i
fiscals (24 de maig)
 Jornada “La Cooperativa, una possible sortida ala crisi” (27 de maig)
 Curs de Certificació Energètica 1a edició” (18, 20 i 25 de juny)
 BIZ BARCELONA, una cita amb l'emprenedoria i l'empresa (5 i 6 de juny)
 Jornada de la Intercol·legial “Fer-se autònom: Itinerari i passos a tenir en compte” (27 de juny)
 Jornades d'Accions d'Orientació, Recerca de feina i millora professional
o 1a Sessió: ‘Sessió informativa per a l’ocupació’(27 de juny)
o 2a Sessió: ‘Eines: Carta i CV’ (4 de juliol)
 Curso de Certificació Energètica - 2a Edició (15,16 i 17 de juliol)
 Oportunitats de treball a Qatar per a Enginyers!” (17 de setembre)
 Sessió informativa sobre el curs d’adaptació al Grau en Enginyeria Civil a càrrec de membres de la UEM i la
UCAM 18 de setembre)
 Jornades Tècniques sobre Infraestructures Territorials i Urbanes, amb col·laboració CECCP (18 i 19 de
setembre)
 Presentació i col·loqui: “Sortides professionals en el camp de la seguretat” (19 de setembre)
 Curs: “Túnels de Carretera: Instal·lacions i Seguretat. Explotació i manteniment” (26 i 27 de setembre).
 Curso de Certificació Energètica - 3a Edició (1, 3, 8 i 10 d'octubre)
 On són les oportunitats per a les enginyeries d’obres públiques? Sessió sobre licitacions (24 d’octubre)
 Curs de preparació als exàmens: Certified Associate in Project Management (Capm®) i Project Management
Professional (Pmp®), amb la col·laboració CECCP (del 28 d’octubre al 20 de gener)
 Accions d'Orientació, Recerca de Feina i Millora Professional 1a Sessió “Aprèn les eines per a una recerca de
feina eficaç: Carta i Currículum (30 d’octubre)
 CV/Resume Writing Workshop (7 de novembre)
 Inauguració Curs Presencial d’Adaptació al Grau de la UCAM (8 de novembre)
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 Itinerari formatiu: Accions d'orientació, recerca de feina i millora professional 2a Sessió. “Taller Plataforma
Ocupació: Les meves competències” (21 de novembre)
 Curs “El meu proper objectiu professional: Prepara't per canviar!” amb la col·laboració del CECCP (18 i 25
de novembre)
 Jornada Tècnica sobre Infraestructures territorials i urbanes (25 de novembre) amb col·laboració CECCP i
l’empresa TADEC)
 Itinerari formatiu: Accions d'orientació, recerca de feina i millora professional
o 22 Consells per a la recerca de feina (11 de desembre)
A més d’aquestes jornades el Col·legi va facilitar la seu per impartir les classes del curs d’adaptació al grau de la
UCAM durant el darrer trimestre del 2013, per tots aquells col·legiats que preferien un curs presencial. A més, i
ateses les sol·licituds dels alumnes inscrits al curs d’adaptació al grau de la UCAM en la modalitat online, va
facilitar la seu per poder fer els exàmens el 16 de febrer i l’1 de juny i no tenir que fer el desplaçament a Murcia
NOUS SERVEIS PER ALS COL·LEGIATS
Durant el 2013 es van implantar nous serveis per als col·legiats:














Assegurança de Responsabilitat Civil que permet gaudir d’una pòlissa bàsica gratuïta pel sol fet
d’estar col·legiat al CETOP, a banda de les diverses altres opcions de pòlisses amb unes condicions
avantatjoses i econòmicament molt competitives.
Servei d'avals per a licitacions, consistent en facilitar l'obtenció d'avals per poder presentar-se a
concursos i licitacions en comptes de haver de sol·licitar un aval bancari
Oferta TCQ EXPRÉS per a col·legiats, gràcies al conveni signat amb l’ITEC, els col·legiats poden adquirir
a preus avantatjosos el programa TCQ EXPRÉS.
Adquisició de llicències dels diferents paquets del TCQ-2000 a preu avantatjosos.
La consulta del text íntegre de la col·lecció de Normes UNE (conveni subscrit amb el Col·legi
d’Industrials)
La notificació a través de la web de les licitacions d’obres i projectes de Catalunya. I a preus molt
avantatjosos rebre a casa les licitacions de totes les administracions espanyoles i les de França i
Portugal.
La recerca activa d’ofertes per a la borsa de treball
Targeta Visa gratuïta personalitzada amb la imatge del Col·legi.
La targeta CEPSA amb descomptes per carburants
Els vals d’aparcament SABA
L’hora de pàrquing gratuïta per fer gestions al col·legi

També es van potenciar els ja existents com ara el conveni amb el Banc Sabadell, l’ assessorament laboral i fiscal,
la declaració de renda i la cessió de despatxos.

ACTES DE GOVERN COL·LEGIAL
Eleccions del CETOP
El dia 5 de març de 2013 van tenir lloc les Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern i per aquest motiu la Junta
Electoral va celebrar diverses reunions (7 de gener, 16 de gener, 4 de febrer, 4, 5 i 7 de març.
Es van presentar dues candidatures, l’encapçalada pel Sr.
Antonio Palacios Antón i l’encapçalada pel del Sr. Xavier
Font i Mach. La implicació i participació dels col·legiats va
ser molt nombrosa i, finalment, va resultar guanyadora la
candidatura del Sr. Xavier Font i Mach.
El 14 de març, la nova Junta va prendre possessió dels
seus càrrecs i va assistir en representació de la Junta
sortint el Sr. Javier Navarro. Seguidament els nous
membres de la Junta van prendre les primeres decisions a
nivell organitzatiu i de responsabilitats.
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Juntes de Govern del CETOP
Es van celebrar 6 sessions de Junta de Govern, (6 de febrer amb la Junta sortint i 19 de març, 3 de maig, 7 de juny, 20
de setembre i 18 de desembre amb la Junta actual). 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. A més d’altres reunions de treball
Assemblea del CETOP
El 24 de juliol, a la seu del CETOP va tenir lloc l’Assemblea General del CETOP amb un total 19 assistents i 73
representacions de vots, per tant número total de 92 vots, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària i de la Sessió Extraordinària anteriors
2. Informació sobre el resultat de les eleccions d’acord amb el que disposa l’art.18 del Reglament
3. Informe del Degà sobre la gestió de la Junta de Govern
4. Presentació i aprovació, si procedeix, dels comptes corresponents a l’exercici del 2012
5. Aprovació dels pressupostos de l’exercici 2013
6. Protocol entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya i el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas estatal.
7. D’acord amb allò que disposa l’article 16-6 dels estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de
Catalunya, es proposa a l’Assemblea General l’aprovació, si s’escau:
 D’una quota ordinària anual de 206€, amb cobrament trimestral i l’establiment d’un règim
d’excepcionalitat per a professionals aturats, els quals, prèvia demostració documental d’aquesta situació,
comptaran amb quota de 0€ mentre es mantinguin en dita situació.
 D’una delegació a la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya
perquè desenvolupi els mitjans necessaris pel cobrament d’aquesta quota ordinària.
 D’una suspensió de pagament d’aquesta quota ordinària fins que la Junta de Govern del Col·legi
d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya desenvolupi els mitjans adequats pel seu cobrament,
de la qual cosa n’haurà d’informar prèviament als col·legiats.
8. D’acord amb allò que disposa l’article 16 dels estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de
Catalunya, es proposa a l’Assemblea General l’aprovació, si s’escau, d’una delegació a la Junta de Govern del
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya perquè adeqüi la política de visats de la
Corporació (treballs, quotes derivades del visat de treballs professionals...) al Reial Decret 1000/2010, de 5
d’agost, de visat col·legial obligatori i n’informi als col·legiats.
9. Nomenament dels membres que constituiran la Junta Electoral
10. Torn obert de paraula
11. Nomenament d'interventors per aprovar l’acta de la reunió
II Congrés d’Enginyeria Municipal - CIM 2014.
Reunions amb GECAP per a la preparació del CIM 2014
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. (Reunió 17 d’abril, 3 de juliol, 3
setembre,)
Reunió Comitè tècnic del CIM 2014
El 17 de juliol, se celebra la primera reunió del Comitè
Organitzador d'aquest II Congrés que tindrà lloc a Barcelona
durant el 2º semestre del 2014. El Comitè Organitzador està
format per Xavier Font, degà del CETOP; Juan Manuel
Sánchez, delegat de Tarragona del CETOP; Juan Carlos Forcen,
tresorer del CETOP; Eva Fernández de Sevilla, directora del
CETOP; Isidre Rodríguez, director comercial
Així mateix, va ser nomenat el Comitè Tècnic, format pels Srs. Ramon Arandes Renu, Xavier Latorre Piedrafita,
Antonio Palacios Antón, Xavier Font i Mach i Juan Manuel Sánchez. Les següents reunions del Comitè Tècnic van
tenir lloc el 2 de setembre, el 2 d’octubre,
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Reunió Exdegans del CETOP
El 25 de setembre el degà i vicedegà 1r es va reunir amb els exdegans del Col·legi. Van assistir a la reunió els Srs.
Manuel Mas i Joan Sánchez.
Trobada Nadalenca del CETOP
I, per concloure les activitats de la Junta de Govern del
CETOP, el 18 de desembre es va celebrar la trobada
nadalenca a la pròpia seu del CETOP.
Consejos del CITOP
A nivell estatal, el CITOP va celebrar dos Consejos Ordinaris i un Consejo Extraordinari. Al 1r Consejo, del 16 de
febrer, va assistir el degà sortint Sr. Ricardo Rodriguez.
El degà Sr. Xavier Font va assistir al 2n Consejo que va tenir lloc a l’Escola
Universitària d’Obres Públiques de Madrid, el 14 de Juny. L’ordre del dia va
consistir en: “Lectura y aprobación Acta Consejo 16/02/2013; Informe de la
Presidencia; Puesta en conocimiento escrito enviado por el CITOP, Zona Cataluña;
Propuesta de modificación Tarifas Visados; Tesoreria (Memoria Anual,
presupuesto 2013 y situación actual); Expediente Asociación Graduados en
Ingeniería Civil; Distinciones; Venta plaza garaje y Ruegos y Preguntas”.
També va assistir al Consejo Extraordinari que va tenir lloc el 9 de novembre
I Encuentro Internacional del CITOP
El 14 de juny, el Sr. Marc Cucurella, delegat de Girona i
responsable de la comissió d’Internacionalització del
CETOP, assisteix a les jornades.
Reunió del Patronat de la Fundació enginyeria d’obres públiques del CITOP
El 15 de juny, el degà assisteix a la reunió del Patronat de la Fundació.
¿Qué es la FITOP?
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, consciente de la necesidad de fomentar la formación, la
investigación y la cultura entre los profesionales de la Ingeniería Civil, ha impulsado la creación de la Fundación de
la Ingeniería Técnica de Obras Públicas (FITOP).
De esta manera el 25 de marzo de 2009 se aprueban oficialmente los Estatutos de esta Fundación cuyos fines son:
a) La formación y el desarrollo cultural y científico de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y otros
profesionales relacionadas con la ingeniería civil.
b) El fomento del estudio, la investigación y la difusión de las dimensiones sociales, económicas y
medioambientales que tienen las obras de la ingeniería civil y, en general, de infraestructuras, así como los
aspectos culturales y artísticos de las mismas.
c) El impulso de la presencia del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en la sociedad, a nivel
autonómico, nacional e internacional, así como la cooperación entre el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas y los sectores empresarial y universitario y entidades o instituciones relacionadas con la
Ingeniería Civil y otras disciplinas.
d) La colaboración con las instituciones públicas y privadas en la defensa del Patrimonio Histórico de las Obras
Públicas.
e) La divulgación de los avances en tecnología y procedimientos constructivos.
f) El reconocimiento público de personas distinguidas por sus aportaciones en los ámbitos científico, cultural,
humanitario, profesional o laboral, especialmente en el ámbito de la ingeniería civil.
g) El fomento de las actividades técnicas y educativas en defensa de la seguridad y salud en la construcción,
medio ambiente y desarrollo sostenible.
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Assemblea General Extraordinària del CITOP.
El 15 de juny, el degà, el tresorer, el delegat de Girona i el delegat de Tarragona
assisteixen a l’Assemblea General extraordinària
El orden del día consiste en la Aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria del año 2012 (16 de Junio de 2012); la puesta en conocimiento del
resultado de las Elecciones a Cargos del Consejo del CITOP y la aprobación del
Presupuestos del año 2013.
Reunions CETOP - CITOP.
El 25 d’abril, a Barcelona, la Presidenta, el Vicepresident 2n i el Secretari del CITOP es van reunir amb el Degà,
Vicedegà 1r i Vicedegana 2a del CETOP per iniciar els contactes entre les Juntes de ambdós Col·legis.
El 22 de juliol, a la seu del CETOP, té lloc una reunió entre el Sr. Miguel Navarro Weis (vicepresident del CITOP) i
el degà i el vicedegà 1r del CETOP. Durant aquesta reunió es va parlar dels temes relacionats amb el protocol
d’actuació entre el CETOP i el CITOP i el recurs que el CITOP ha presentat en contra del Reglament intern del
CETOP.
El 18 de setembre, a la seu del CETOP, el degà es va reunir amb el Sr. Manuel Camacho, degà de la Zona de Murcia
i representant de la Comissió Professional i de Visats del CITOP i li va exposar la proposta de creació d’un Consell
de Col·legis, li va oferir el model de pòlissa de Responsabilitat Civil que el CETOP estava pactant i finalment es va
parlar de diversos temes de funcionament col·legial.
El 21 de setembre, a la seu del CETOP, té lloc la 2a trobada entre el vicepresident del CITOP, Sr. Miguel Navarro
Weis, i el degà i el tresorer del CETOP. Van parlar del nou model de col·legi, amb col·legis independents i un
Consell de col·legis. El Sr. Weis es fa responsable de transmetre aquesta proposta de model a la Junta del CITOP.
El 17 d’octubre, a la seu del CETOP, el degà, el vicedegà 1r i el tresorer es van reunir amb el degà de la zona de
Madrid, Sr. Jesús Martínez, i el secretari Sr. Juan Villoria per parlar del nou model de col·legi i de la possibilitat de
compartir serveix, atès que són els dos territoris amb major nombre de col·legiats, aproximadament un 40% de
la totalitat de col·legiats de l’Estat.

RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant el 2013, es va assistir a les reunions organitzades per diverses entitats a les quals pertany el Col·legi com
a membre o hi està adherit, així com a jornades, actes o entrevistes d’interès col·legial o professional.
Jornades Món Empresarial. VI Trobada Col·legis Professionals de Catalunya.
El 15 de març, el Degà Sr. Xavier Font assisteix a aquestes jornades, 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.
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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, l’acte de lliurament dels Premis es va celebrar el 19 de
març i la seu del Col.legi va ser el lloc escollit per fer-ho. En
representació del Col·legi va assistir el Degà i el Sr. Juan Manuel
Sánchez (Delegat de Tarragona CETOP i membre de la Junta de
ACAA).
Els guardonats van ser:
 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.
Jornada de Treball i Debat amb els Col·legis Professionals Catalans i el Departament de Justícia
El 6 de maig, el Departament de Justícia, en concret la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, va portar 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.
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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

Reunió amb el Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
El 10 de maig, 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.
Reunió amb l’Institut Català d’Energia - ICAEN
El 24 de maig, el 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.
Es realitza una 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.
Reunió Col·legis Professionals amb UPC- Alumni
El 29 d’abril, 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.
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Reunió amb l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
El 2 de maig, 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.
Jornades de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
El 18 de juny, el degà assisteix a la presentació de la Guia de seguretat per a
Màquines (GSM)
Reunió del Ple del Patronat de l’ITeC
El 21 de juny, el degà com a patró de l’ITeC assisteix a la reunió on es va aprovar l’informe
del President de l’ITeC, el compte d’explotació, els objectius pressupostaris i la Memòria
d’Activitats de 2012. També assisteix al Ple del Patronat del 19 de novembre.
Cerimònia de lliurament de certificats AQPE als enginyers d'AQUALOGY
El 19 de juliol, la seu de Foment del Treball va acollir la
Cerimònia de lliurament de certificats AQPE als enginyers
d'AQUALOGY, empresa que ha començat a certificar els
seus professionals de l’enginyeria segons aquest model.
Per part del CETOP van assistir el degà, el delegat de
Girona (responsable AQPE) i la directora del CETOP.
Un centenar de persones van assistir a l’acte, el qual va
comptar amb intervencions per part de Josep Manuel Basañez, vicepresident de Foment del Treball, Joan Vallvé,
president de l’AQPE, Josep Oriol, vicepresident, i Manuel Cermerón, director general d'AQUALOGY. La clausura
de la cerimònia, just després del lliurament de certificats professionals, es va realitzar per part de Pere Torres,
secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat
Reunió amb l’Honorable Sr. Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat
El 29 de juliol, el degà del CETOP, Xavier Font, el vicedegà 1r, Ramon
Campanera, i el delegat de Girona, Marc Cucurella, van assistir al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a una reunió amb l’Honorable Sr. Santi Vila, conseller de
Territori i Sostenibilitat, per a tractar el diferents punts que a
continuació s’enumeren:








Situació actual del Col·legi. Antecedents
Inclusió dels títols de grau en els plecs de condicions dels
concursos públics
Pas A2 a A1 a l’administració pública
Competència en Inspeccions tècniques edificis
Inclusió dels enginyers tècnics obres públiques (CETOP) en les comissions provincials d’urbanisme
Nova llei de qualitat de l’arquitectura, que només no sigui de l’arquitectura que sigui també de l’enginyeria
Col·laboracions Conselleria – CETOP (CIM 2014)

Com a conclusió final, el Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat va accedir a estudiar els temes
proposats pels membres de la Junta. Addicionalment, també va accedir a col·laborar amb el Congrés d’Enginyeria
Municipal 2014 com a membre del Comitè d’Honor i a tornar a deixar a disposició la Seu del Institut Cartogràfic
de Catalunya.
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Taula Rodona amb els Diputats Catalans al Congrés
El 29 de juliol, el degà va assistir a la taula de debat organitzada per la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per parlar del “Anteproyecto de Ley de
Servicios Profesionales” que elabora el Govern de l’Estat.
A la taula van intervenir els diputats Excm. Sr. Joan Coscubiela, diputat al Congrés per a ICV; Excm. Sr. Joan Tardà,
diputat al Congrés per ERC; Excma. Sra. Dolors Montserrat, diputada al Congrés pel PP; Excm. Sr. Àlex Sáez,
diputat al Congrés pel PSC , i Excma. Sra. Mercè Pigem, diputada al Congrés per CIU. Per concloure l’acte va
intervenir el conseller de Justícia, Hble. Sr. Germà Gordó.
Diada de Catalunya
És tradicional el dia 11 de setembre en motiu de la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, fer l’ofrena de flors al Monument a Rafael de
Casanova i aquest cop, sota la pluja, també els enginyers ho hem fet de forma
conjunta com des de fa uns anys.
Conferència EUROPA 2014
El 16 de setembre, el Sr. Angel Simon, president de la Fundació Agbar, va convidar al vicedegà 1r, Sr. Ramon
Campanera, a la conferència EUROPA 2014 a càrrec del Sr. Joaquin Almunia, vicepresident de la Comissió
Europea i comissari responsable de Competència.
Reunió amb el Joan Lluis Quer, president d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
El 29 d’octubre, el nostre degà, Sr. Xavier Font, i el vicedegà 1r Sr. Ramon
Campanera, van assistir a una reunió de treball amb el Sr. Joan Lluis Quer,
per parlar de la situació actual del Col·legi i de les possibles col·laboracions;
de la incentivació de contractació d’ETOP, de la inclusió dels títols de grau
en els plecs de condicions dels concursos públics; de la signatura d’un conveni d’avals provisionals entre les dues
entitats i van presentar l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) de la qual som patrons.
Acte de Graduació del curs 2012-13 de l’Escola
El 7 de novembre, el director de l’Escola, Sr. Sebastià Olivella, va convidar al degà
a l’Acte acadèmic de la Graduació dels estudiants titulats 2012-13. L’acte va estar
presidit pel rector de la UPC, Sr. Antoni Giró, i pels degans d’obres públiques i de
camins. Va comptar amb la presència del Sr. José Luís Marín, President-Director
General d’Endesa Red, qui va actuar com a padrí de la promoció.
Reunió amb Sr. Pere Mateu, director de projectes de Ferrocarrils de la Generalitat
El 8 de novembre el degà, acompanyat pel col·legiat, Sr. Emili Monsó que treballa a
FGC, es va entrevistar amb el Sr. Mateu per parlar del tema de la situació actual del
Col·legi i de possibles col·laboracions; del nombre de col·legiats que treballen a FGC
i van demanar que s’incentivés la seva contractació. També van parlar de la inclusió
dels títols de grau en els plecs de condicions dels concursos públics; de la signatura
d’un conveni de visats entre les dues entitats i van presentar l’AQPE (Agency for
Qualification of Professional Engineers) de la qual som patrons.
Reunió amb la Sra. Dolores Rodriguez i Muñoz, Gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya.
L’11 de novembre, el degà Sr. Xavier Font i el Delegat de Girona, Sr. Marc Cucurella,
van assistir a una reunió de treball amb el Sra. Dolors Rodriguez, per a tractar
diferents temes, entre els quals cal destacar, l’estudi de possibles col·laboracions
entre ambdues entitats; com ara la signatura d’un conveni de visats, la inclusió dels
títols de grau en els plecs de condicions dels concursos públics, i van presentar
l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) de la qual som patrons.
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Reunió amb el Sr. Josep A. Rosell i Polo, Director Gral. d’ Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU.
L’11 de novembre, el degà va assistir a una reunió de treball amb el Sr. Josep A. Rosell per parlar del conveni dels
avals provisionals entre les dues entitats i comentar temes específics de l´AQPE (Agency for Qualification of
Professional Engineers).
Reunió amb el Sr. Pere Padrosa i Pierre, Director Gral. de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
El 13 de novembre, el degà Sr. Xavier Font, el vicedegà 1r, Sr. Ramon Campanera, el delegat de Girona, Sr. Marc
Cucurella i la col·legiada Sra. Dolores Perez, membre de la Comissió de mobilitat del CETOP, es van entrevistar
amb el Sr. Padrosa i van presentar els antecedents de la Comissió i les possibles col·laboracions, van demanar la
inclusió dels títols de grau als plecs de condicions dels concursos públics i la participació de la Conselleria al
Congrés d’Enginyeria Municipal – CIM 2014. Finalment van presentar l’AQPE (Agency for Qualification of
Professional Engineers).
Reunió amb el Sr. Quer president d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
El 25 de novembre, el degà del Col·legi d’Industrials, Sr. Joan Vallvé, el degà del Col·legi de Camins, Sr. Josep Oriol,
el secretari tècnic de l’AQPE, Sr. Antoni Molina, i el nostre degà es van entrevistar amb el Sr. Quer, per posar en
marxa el procés d’implantació de certificació de l’AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) per
als professionals vinculats amb Infraestructures.
Sopar de Nadal del Gremi de Constructors d’Obres
El 3 de desembre, el Sr. Joaquim Osorio, President en funcions i Vicepresident del Gremi va convidar al degà a la
celebració del tradicional Sopar de Nadal. Va assistir-hi en representació seva, el vicedegà 1r, Sr. Campanera.
Lliurament de Premis BASF als millors treballs de fi de carrera
El 4 de desembre, el Sr. Eduardo Brandao, Director de BASF Construction Chemicals Iberia va convidar al degà a
la XV edició del lliurament de Premis BASF. Amb col·laboració de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de
Camins, aquests premis fomenten la iniciativa, la qualitat i el talent dels joves estudiants i futurs professionals.

Reunió amb el Sr. Jordi Joan Rosell, director de producció d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
L’11 de desembre, el degà i la directora del CETOP, acompanyats pel Sr. Antonio Molina, secretari general de l’AQPE i
el Sr. Joaquim Llagostera, gerent del Col·legi de Camins, es van entrevistar amb el Sr. Rosell per portar endavant el
conveni AQPE-Infraestructes.cat
Concert de Nadal del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
El 12 de desembre la Sra. Rosa Remola del CAATEE, va convidar al degà al tradicional Concert de Nadal. Va assistir-hi
en representació seva, el tresorer, Sr. Juan Carlos Forcen.
Copa de Nadal de l’Associació d’empreses d’enginyeria i consultoria de Catalunya (ASINCA)
El 17 de desembre, el Sr. Josep Túnica, president d’ASINCA, va convidar al degà a la tradicional Copa de Nadal. Va
assistir-hi en representació seva, el tresorer, Sr. Juan Carlos Forcen.
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Reunions de la Taula de Col·legis Tècnics - TCT
El Degà assisteix a la reunió que es celebren a les diferents seus dels Col·legis que integren la Taula, per parlar de
la creació d’una plataforma única de formació per a tots els col·legiats, de la nova Llei de Serveis professionals,
del registre de tècnics acreditats per a l’obtenció del certificat energètic i de diferents qüestions internes a nivell
organitzatiu dels col·legis. (Reunions 7 de gener, 18 de febrer, 18 de març, 22 d’abril, 2 de juliol, 26 de setembre,
31 d’octubre, 16 de desembre )
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.
Reunions 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. (Reunions 18 de gener, 22 de març 3 de maig,)
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
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Reunions de la Taula Lletrada de la Intercol·legial
La directora assisteix a les diverses reunions 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;
l’Anàlisi de diversos documents sobre l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals; l’Anàlisi de l’informe
“Impacto en la Economía Nacional de la Regulación de los Colegios Profesionales” elaborat per Unió Professional;
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’Avantprojecte de llei de cambres de comerç; la sentència del Tribunal Constitucional 123/2013, de
23 de maig, sobre competències estatals per establir la col·legiació obligatòria; valoració de de la interpel·lació al
Govern de la Generalitat de Catalunya sobre el model dels col·legis professionals i moció subsegüent; etc.
(Reunions 30 de gener, 27 de febrer, 3 d’abril, 24 d’abril, 28 de maig, 26 de juny)
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.
Reunions 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 s’estudia la creació d’una plataforma de
serveis comuns i es vinculen serveis professionals i formació de forma transversal.
D’aquesta manera, s’aprofiten iniciatives de les entitats per crear sinèrgies
conjuntes. (Reunions 1 de febrer, 1 de març, 5 d’abril, 3 de maig, 14 de juny, 13 de
setembre, 25 d’octubre
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.
Reunió de la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial
El Delegat de Barcelona assisteix, el 8 d’abril, 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.
Assemblea General de la Intercol·legial
El 6 de juny, 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".
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Reunions de l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria (AQPE)
El 10 d’abril, 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.
El Sr. Marc Cucurella, delegat de Girona, a vegades acompanyat per la directora del CETOP, assisteix a diverses
reunions del Comitè de Direcció de l’AQPE. En aquestes reunions es va parlar de l’organització de la Cerimònia
de lliurament de certificats AQPE als enginyers d’AGBAR; dels Estatuts i el Reglament de l’AQPE; del procediment
de renovació del certificat AQPE; del Pla de Treball 2013; la proposta de col·laboració amb l’ICAEN; l’acreditació
ENAC , promoció de la certificació AQPE, procés de certificació de candidats i altres temes. (reunions 25 de juny,
15 de juliol, 16 de setembre, 7 d’octubre, 28 d’octubre, 15 i 18 de novembre, 2, 16 i 19 de desembre).
El13 de desembre, el degà va assistir a la reunió del Patronat.
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. Més informació: www.aqpe.cat
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.
Reunions de la Comissió de Mobilitat
El 17 de juny, els membres de la Comissió de Mobilitat es reuneixen a la seu del Col·legi per elaborar un
document de presentació de la Comissió per al Director de Transports i Mobilitat, Sr. Pere Padrosa, on es
detallava la tasca realitzada per la Comissió des de la seva creació i s’apuntaven possibles línies de col·laboració
amb la Generalitat. També es va debatre algunes de les problemàtiques a les quals ha de fer front el transport
públic centrant-nos en el municipi de Molins de Rei i es va parlar de les jornades de formació en mobilitat.
El 26 de setembre, en representació del CETOP, va assistir a la jornada “El carsharing i la mobilitat sostenible a
Barcelona”, en la qual es van analitzar i debatre les perspectives de creixement en els propers anys del
carsharing i altres modalitats de la mobilitat col·laborativa (carpooling, carsharing P2P, etc).
El 24 d’octubre va assistir a la sessió monogràfica del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB) 2013-2018 que es va celebrar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Durant la sessió els
representants de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) van presentar als assistents l’estat dels treballs del
nou PDM del qual s’ha finalitzat la redacció de la diagnosi. En aquests moments l’ATM està definint els escenaris
tendencials de mobilitat i els objectius del PDM. Tots els assistents a la trobada van tenir l’ocasió de participar en
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la definició dels objectius del PDM mitjançant la realització d’una enquesta de mobilitat on s’havia de triar els
indicadors més rellevants i valorar alhora la idoneïtat dels escenaris tendencials plantejats. El PDM ha de ser
l’eina bàsica de planificació de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona en tots els modes de transport
tant de persones com de mercaderies.
La Comissió de Mobilitat està formada pels enginyers tècnics d’obres públiques Sr. Raul Millan Domingo, Sra. Ma.
Dolores Pérez Gómez,Sr. Juan Manuel Sánchez Ramirez, Sra. M. Angeles Urrutia Fernández, Sra. Betina Verger
Igorra, i Sr. Francesc Xandri González. Enguany, s’ha incorporat a la Comissió el Sr. David Rodriguez Pérez.
Reunions del GT32
En representació del CETOP, el 12 de febrer, el Sr. Julio López assisteix a les reunions del Grup de Treball GT32
sobre Fixació de Criteris de Senyalització Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària de la
Generalitat. 12 de febrer. Després per qüestions familiars va deixar el càrrec que va ser assumit pel Sr, Francesc
Xandri, membre de la Comissió de Mobilitat del CETOP (reunió 25 de novembre).
Comissió Internacional
Reunió amb el Bureau du Quebec:
El 21 de març, 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.
Festa Nacional del Québec:
El 20 de juny, la directora de l’Oficina del Québec a Barcelona, Sra. Marjolaine Ricard va convidar al Sr. Marc
Cucurella, delegat de Girona i responsable de la comissió d’Internacionalització del CETOP, i a la directora del
Col·legi, a la recepció que es va celebrar amb motiu de la Festa Nacional del Québec.
Entrevista amb Dr. G. Yohannan Recruitment Qatar
El 14 d’octubre a la seu del CETOP, el degà, el delegat de Girona i la directora del CETOP es van entrevistar amb el
Dr. G Yohannan per parlar sobre la publicació d’ofertes per a Qatar i la selecció de candidats, els perfils més
demandats, etc.
Reunió Comitè Organitzador de Construmat
El 13 de setembre, la directora del CETOP, en representació del Degà va assistir a la reunió del Comitè de
Construmat on es va presentar un resum postsaló.

CONVENIS I ACORDS DE SERVEIS
Reunió amb Barcelona Activa.
El 17 d’abril, 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. Es va signar l’acord entre
les tres institucions i es van impartir diferents seminaris sobre Accions d'Orientació, Recerca de feina i millora
professional (recerca de feina eficaç: Carta i Currículum, les meves competències, Consells sobre la recerca de
feina). 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.
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Reunió amb Ajuntament-IMPULSA
El 8 de maig, el Degà es reuneix amb la Sra. Maite Vigueres, fundadora
d’Ajuntament Impulsa, i el Sr. Isidre Rodríguez de l’empresa GECAP per
signar 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.
Conveni amb la Plataforma UP DATE de formació contínua en Enginyeria
El 24 de maig, 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.
Reunió per un conveni formatiu amb el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
El 27 de maig, 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.
Signatura conveni amb l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
El 19 de juny, el degà com a representant del CETOP i el Sr. Xavier
Latorre Piedrafita, president de l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua signen un conveni de col·laboració mútua per promoure la
formació contínua dels col·legiats.
El CETOP es compromet a la cessió, de forma gratuïta, de la seva sala
d’actes per a la cerimònia de lliurament dels Premis d’Aigua que cada
any atorga l’Associació i que serà co-presidida pel degà.
Les Jornades Tècniques organitzades per l’Associació seran gratuïtes
pels col·legiats si es celebren a la sala d’actes del CETOP i a la resta de
Jornades Tècniques els col·legiats gaudiran de condicions especials.
L’Associació es compromet a facilitar al CETOP la informació que aquest pugui necessitar en temes relacionats
amb l’aigua, així com a designar un membre de l’Associació que tingui la titulació d’Enginyer Tècnic d’Obres
Públiques perquè en casos necessaris actuï com a representant del CETOP en temes relacionats amb l’aigua
davant de les diverses institucions a las quals pertany el CETOP.
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Reunions amb Brokers BCN plataforma serveis col·legiats.
El 3 d’abril, 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. (Reunions 3 d’abril, 4 de setembre,
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.
A més el 12 de juny, el delegat de Barcelona, Sr. Fèlix Belmar, acompanyat pel Sr. Manel Gilabert, es reuneix amb
companys que treballen a TMB per parlar i analitzar la pòlissa de responsabilitat civil que els ofereix la seva
empresa.
Signatura conveni Banc Sabadell
El 5 de juny, el CETOP va renovar 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.

Signatura conveni Cepsa
El 5 de juny, el CETOP va signar un conveni de col·laboració
comercial amb CEPSA CARD, per al subministrament 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

Signatura conveni amb SABA
El 19 de juny, el tresorer, Sr. Juan Carlos Forcen, signa el conveni amb l’empresa
d’estacionaments SABA. Es pot consultar les condicions per els nostres col·legiats i
com obtenir aquest servei a la web de CETOP
Principals avantatges:
 Tarifa Rotació: els col·legiats gaudiran d’un 7% de descompte. Caldrà que el col·legiat sol·liciti prèviament
aquest servei al Col·legi.
 Tarifa Abonament: s’aplicarà un 15% de descompte per a noves altes a qualsevol modalitat d'abonament.
Caldrà que el col·legiat sol·liciti prèviament aquest servei al Col·legi i indiqui l’aparcament al que es vol
abonar.
 Vals “Saba Tempo”: el col·legiat podrà gaudir fins a un 60% de descompte en la Tarifa Rotació. Els vals es
venen en packs de 10 unitats. Només cal demanar-los al Col·legi
 Vals Nocturns: De 20.00h a 2.00 h, l’import de l’aparcament serà de 0,25 € / hora. Els vals es venen en packs
de 25 unitats.
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Reunió signatura conveni amb Infocentre
El 17 de juliol, el degà i la directora del Col·legi s’entrevisten amb la Sra. Teresa
Abella per signar un acord per donar el servei d’informació de licitacions a preus
avantatjosos per als col·legiats.

Nova Targeta VISA col·legial
El 25 de setembre, el nostre degà va rebre de mans del
director de col·lectius professionals del Banc Sabadell, Sr.
Francesc Ventura, la targeta amb el logotip del CETOP.
Gràcies al conveni amb el Banc Sabadell, es pot aconseguir
una targeta Visa gratuïta amb una assegurança d'accidents
de fins a 120.000 euros i que, a més a més, està
personalitzada amb la imatge del Col·legi.
Conveni NH per oferir pàrquing gratuït als col·legiats
El 6 de novembre, el degà signa un acord amb Sra. Irene Morrus de
Promoparc (empresa que gestiona el pàrquing de l’Hotel NH Numancia) per
donar un servei de pàrquing gratuït als col·legiats que han de venir a les
oficines del CETOP a fer gestions.
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. 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...). (Reunions 3 d’abril, 22 d’abril, 29 d’abril)
Reunió amb Intelec
El 25 de juliol, el Sr. Felix Belmar, delegat de Barcelona i responsable de Formació, es va entrevistar amb el Sr.
Ricardo Valls per parlar de temes formatius

17

