Identificats amb la marca Telecos.cat, som l’entitat de referència per als enginyers
de telecomunicació al nostre país. Suma’t al nostre col·lectiu i gaudeix de totes les
accions i serveis pensats per al teu suport, acompanyament, desenvolupament i
creixement a nivell professional.

Qui som?
Identificats amb la marca Telecos.cat, som el
col·lectiu que representa els enginyers de
telecomunicació a Catalunya amb una trajectòria
institucional de més de 20 anys (l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació es va
crear l’any 1992).
Potenciem el desenvolupament de les
competències professionals del col·lectiu, el
defensem davant de l’intrusisme i som veu
acreditada en temes tecnològics davant les
administracions i l’opinió pública. A més, tenim
com a finalitat fonamental la provisió de serveis
de valor als membres del col·lectiu.

Què fem?
•

•

•
•

•
•

Impulsem el desenvolupament professional,
laboral i personal tant dels enginyers de
telecomunicació com d’altres màsters i graduats
vinculats.
Vetllem per garantir la qualitat de les actuacions
i els drets dels ciutadans en l’àmbit de
l’enginyeria de telecomunicació, l’electrònica i les
TIC.
Som referència i veu autoritzada en el món de
l’enginyeria.
Col·laborem activament en el desenvolupament
de les enginyeries i l’impuls de les
telecomunicacions, l’electrònica i les TIC a
Catalunya.
Som col·laboradors preferents de l’Administració
i el sector professional al nostre país.
Som el col·lectiu de referència dels professionals
de les telecomunicacions a Catalunya.

Quins serveis oferim?
Garantia professional
•

Carnet: tots els membres disposen d’un carnet que
acredita davant de qualsevol institució pública o
privada la seva pertinença al col·lectiu.

•

Segell TELECOS.CAT enginyer registrat: els membres
del col·lectiu poden fer servir la marca
“TELECOS.CAT-Enginyer associat” per posicionar-se
davant d’altres professionals en totes les seves
actuacions, com són els pressupostos, informes,
propostes, documentació, estudis o treballs. A més,
el segell es pot incorporar a les cartes de
presentació i CV com a eina de suport en la recerca
de feina. Es poden registrar de manera gratuïta fins
a cinc actuacions professionals i/o documents. A
partir del sisè registre, el servei té un cost de 6
euros.

•

Certificats d’Actuació Professional: sota petició
expressa del client, es garanteix la identificació i
l’habilitació professional de l’autor del treball
professional, la correcció i integritat formal de la
documentació -d’acord amb la normativa aplicable-,
i el compliment formal dels codis de bones
pràctiques i criteris de qualitat establerts.

Quins serveis oferim?
Garantia professional
A més, els processos de control professional
cobreixen l’autor amb una assegurança de
responsabilitat civil professional.
•

AQPE: com a patró fundador de l’AQPE (Agència
de Qualificació dels Professionals de
l’Enginyeria), oferim aquest certificat de
competència professional que, segons
procediments de certificació basats en el model
anglosaxó i la ISO 17024, acredita els
coneixements i l’experiència professional dels
enginyers. Aquest certificat facilita la mobilitat
internacional dels professionals de l’enginyeria.

Quins serveis oferim?
Assegurança de responsabilitat civil professional
Disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil
professional que proporciona una cobertura
bàsica de fins a 60.000 € per membre del
col·lectiu, sinistre i any i amb una franquícia de
6.000€.
A més, qualsevol associat també està cobert amb
una assegurança de responsabilitat civil
professional de fins a 600.000€, sinistre i any per
a l'activitat d'enginyer de telecomunicació i amb
una franquícia de 600€, per a aquelles actuacions
professionals que hagin estat tramitades pels
Serveis de Control Professional. Aquest import
garanteix la responsabilitat de l’enginyer signant
en front d’una possible reclamació, en els casos
més habituals.

Quins serveis oferim?
Directoris
•

De professionals: els membres del col·lectiu poden
posar-se a l’abast de la societat gràcies al directori de
professionals públic disponible al web www.telecos.cat.
També poden personalitzar aquest espai fent-lo servir
com a plataforma de promoció i posicionament
professional. A més, oferim un servei de gravació de
vídeo-perfils, que es poden publicar també dins aquest
mateix espai (el cost és de 20 euros).

•

D’experts: disposem de diversos directoris d’experts en
diferents àmbits, promovent així l’activitat professional
dels membres del col·lectiu.

•

De pèrits judicials: els membres del col·lectiu poden
formar part del llistat de pèrits judicials d’especialitats
en telecomunicació que elaborem cada any i posem a
disposició del Departament de Justícia de la Generalitat,
jutjats, advocats i procuradors.

Quins serveis oferim?
Borsa de treball
Com a entitat de referència per a les empreses del sector, podem oferir
als membres del col·lectiu una borsa de treball especialitzada amb
ofertes en diferents àmbits i adreçades tant a perfils juniors com
sèniors. A més, aquests poden fer servir la web www.telecos.cat per
dissenyar una zona personal pública que els hi serveixi com a plataforma
de posicionament i promoció professional.
Disposem d’un servei d’orientació laboral per ajudar els membres del
col·lectiu a definir els seus objectius professionals, planificar la cerca de
feina i gestionar la seva carrera professional.
D’altra banda, pensant en els més joves, comptem amb el Programa
Tutor, una acció específica de dinamització laboral adreçada a estudiants
de darrer curs i que estiguin realitzant el Projecte de fi de carrera.
Aquest programa proporciona als estudiants una guia-mentoring en
l’inici de la seva carrera professional, que els acompanyarà fins a la seva
primera entrevista real per optar a un lloc de treball.

Encàrrecs i col·laboracions professionals
Amb freqüència, rebem encàrrecs per part de professionals, de
l’administració, i d’entitats públiques i privades, per a la realització
d’actuacions diverses (elaboració d’informes, estudis, participació a projectes,
etc). La realització d’aquests encàrrecs es trasllada als membres del col·lectiu,
obrint processos de selecció que fomenten la generació de noves oportunitats
i la col·laboració entre professionals.

Quins serveis oferim?
Formació
Disposem d’un ampli catàleg de cursos orientats a garantir la formació
contínua dels professionals del sector. Els membres del col·lectiu disposen així
d’una oferta de qualitat en modalitat presencial i a distància, que dóna
resposta als nous reptes de la professió.
Els cursos s’estructuren al voltant de quatre eixos formatius:
Telecomunicacions, Direcció i Gestió, Energia i Enginyeria. S’ofereixen
condicions especials en els preus d'inscripció per a aturats i estudiants. Per a
treballadors en actiu, els cursos són bonificables mitjançant la subvenció de la
Fundació Tripartita.
Oferim formació on-line d’alt nivell a uns preus molt assequibles, el que
permet estalviar temps i costos en desplaçaments. Concretament es tracta de
més 50 cursos en anglès sobre tecnologies (LTE, UMTS, IPv6, mobile wallet,
entre d'altres).
A més a més, els membres del col·lectiu tenen accés a la plataforma Update,
on poden trobar altres cursos de formació contínua en el camp de l’enginyeria
a un preu preferent. La plataforma inclou recursos sobre cadascun dels cursos,
com ara el seu contingut, documentació addicional o fòrums on-line
d’interrelació amb companys i docents.
Els membres del col·lectiu també gaudeixen de descomptes exclusius en
màsters recomanats.
D’altra banda, comptem amb un servei de formació in company: la formació a
mida per a empreses, amb un catàleg de fins a 40 cursos.

Quins serveis oferim?
Grups de treball
Organitzem la nostra activitat a través dels Grups de treball, formats per professionals de l’àmbit d’actuació de
cada grup. Aquests són responsables de vetllar pel posicionament oficial del col·lectiu, generant opinió
qualificada del sector professional concret davant la societat, l’administració i la universitat. L’impuls i participació
en activitats rellevants per al sector, la organització de jornades específiques, i l’assessorament per tal que el
col·lectiu disposi d’un servei de formació contínua de qualitat, són altres de les seves funcions.
Els Grups de treball constitueixen alhora l’espai ideal perquè els enginyers que en formen part puguin aprofitar
sinergies, fer networking i intercanviar experiències i coneixements.
Entre d’altres, comptem amb els següents Grups de Treball ja constituïts:
• Energia i TIC

• Seguretat de la informació

• Radiocomunicacions, Espectre i Emissions
Radiolèctriques

• Emprenedoria
• Docència i relacions amb escoles i universitats

• Operadors i usuaris dels serveis de
Telecomunicacions

• Exercici de la professió

• Audiovisual i acústica

• Pèrits judicials

• Serveis TIC

• Electrònica

Quins serveis oferim?
Suport a l’emprenedor
Sota el nom d’Enginova, i en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, oferim un
servei de detecció i dinamització de les iniciatives emprenedores i d’innovació. L’objectiu és el de
fomentar l'esperit emprenedor entre els membres del col·lectiu amb experiència i coneixement del
mercat.
A més, Enginova dinamitza la generació de projectes innovadors amb alt potencial de creixement;
analitza, avalua i assessora els projectes empresarials generats; i dóna suport al seu desenvolupament,
facilitant l’agregació dels diferents agents que han d’intervenir-hi o hi poden intervenir.
També som membres del Fons Enginyers, fons
inversor en empreses tecnològiques i innovadores
que té com a objecte la presa de participacions en
el capital d’empreses, en fases inicials,
promogudes per professionals de l’enginyeria.

Aquesta iniciativa també forma part de les
polítiques de foment de l’emprenedoria que es
duen a terme per incentivar la creació de noves
empreses liderades per enginyers a través del
programa Enginova.

Quins serveis oferim?
Orientació
Oferim gratuïtament
•
•
•
•
•

Ajuda i orientació tècnica per a la realització de treballs professionals.
Ajuda i orientació en qüestions fiscals i jurídiques.
Assessorament i orientació laboral.
Assessorament en comunicació i presència digital.
Accés al servei de normativa legal Infocentre: plataforma de consulta de normes vigents i no vigents, modificades
i consolidades, diferenciades per temes o sectors o per àmbit geogràfic.

Quins serveis oferim?
Activitats
Organitzem periòdicament jornades, celebracions i sessions de participació gratuïta, visites a empreses i
institucions, i esdeveniments de gran format que són cita de referència obligada per al sector. Alguns
exemples són:
•
•
•
•
•
•

Nit de la Telecomunicacions i la Informàtica
Fòrum d’escoles
Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació
Taula de la professió
Dia de Sant Gabriel
Jornades específiques de temàtiques concretes del sector

Quins serveis oferim?
Recursos de suport tècnic
A través del web www.telecos.cat, posem a disposició del col·lectiu tota una sèrie de recursos de suport
tècnic i d’actualitat per al desenvolupament de l’activitat professional com a enginyer. Es poden trobar
models de documentació, recursos per a les diferents activitats de l’enginyer o convocatòries de Call for
Papers, licitacions o crides de col·laboració, entre d’altres.

Disponibilitat de sales
Obrim les portes als membres del col·lectiu perquè puguin realitzar reunions puntuals de treball a les
nostres oficines ubicades al centre de Barcelona. També disposem d’espais al territori. Els membres del
col·lectiu tenen accés així a un centre de recursos compartit, així com a un servei de videoconferència,
prèvia sol·licitud i segons disponibilitat.

Quins serveis oferim?
Butlletins
Amb periodicitat setmanal i quinzenal editem dos butlletins electrònics: un de caire informatiu, amb notícies
referides a la seva pròpia activitat, informacions rellevants del sector i agenda; i un butlletí d’actualitat
professional, d’enviament exclusiu als membres del col·lectiu, amb informació de servei (ofertes de feina,
programes de suport, concursos, licitacions, formació i oportunitats professionals).

Web i correu
A través del web corporatiu www.telecos.cat, els
associats poden accedir a tota la informació sobre el
col·lectiu, estar al dia de la seva activitat i gestionar els
serveis als quals tenen accés. A més, el portal funciona
com a punt de trobada a la xarxa dels enginyers de
telecomunicació, màsters i graduats vinculats al sector
de Catalunya i esdevé la finestra oberta al món dels
professionals de casa nostra.
Els membres del col·lectiu poden sol·licitar un correu
electrònic amb el domini @telecos.cat, que els permet
gestionar la seva activitat amb una marca reconeguda i
ben posicionada.

Quins serveis oferim?
Revista TELECOS
Telecos.cat és la revista dels enginyers de telecomunicació. Amb més 20 anys de trajectòria (el primer
número es va editar el gener de 1993), la publicació ofereix informació actualitzada i de rigor amb articles,
reportatges i entrevistes a personatges de referència en el món de les telecomunicacions. Tots els
membres del col·lectiu reben Telecos.cat a casa, una eina que els permet estar al dia de les novetats i
tendències del sector. A més, la revista es distribueix a empreses i administracions públiques relacionades
amb el sector, el que dóna visibilitat i afavoreix el posicionament del col·lectiu. La publicació també és
troba en versió digital al web www.telecos.cat.

Altres serveis
Ofertes i descomptes
Mantenim acords amb diverses entitats col·laboradores que permeten als membres del col·lectiu accedir a ofertes
i descomptes exclusius en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assegurances de salut
Serveis odontològics
Serveis d’òptica
Fotografia i vídeo digital
Serveis de reprografia
Productes informàtics
Equipament acústic
Traduccions tècniques
Serveis bancaris
Espectacles
Subscripcions a premsa
Hotels

Inscriu-te!
•

•
•

Com a soci de número, si has cursat la totalitat de les assignatures dels plans d'estudi oficials de la titulació
d'Enginyeria de Telecomunicació (sense incloure necessàriament el Projecte de fi de carrera), si has obtingut el títol
oficial de màster universitari en enginyeria de telecomunicació o el títol oficial de grau en l’àmbit de l’enginyeria de
telecomunicació; i si resideixes, o has residit, o desenvolupes, o has desenvolupat, la teva activitat professional en
l'àmbit territorial de Catalunya
Com a soci adherit, si estàs en possessió d'un títol d’enginyer o de màster universitari o de grau en enginyeria d’altres
àmbits, en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior.
Com a estudiant, si estàs matriculat d'últim curs de la titulació d'Enginyeria de Telecomunicació, si estàs cursant el
màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació o si estàs a l’últim curs de grau en l’àmbit de l’Enginyeria de
Telecomunicació en qualsevol dels plans d'estudi oficialment reconeguts per l'Estat espanyol.

QUOTES:
40 euros d’ingrés
75 euros (semestral)
Estudiants: exempts del pagament de quotes durant el període màxim de dos anys
Descomptes especials: per a becats, aturats i majors de 65 anys
Inscriu-te on-line!

Pl. Ramon Berenguer el Gran, 1
Entresòl dret
08002 Barcelona
Tel. 935513322 / secretaria@telecos.cat
Contacta’ns a través del nostre web: www.telecos.cat
Segueix-nos a:
Facebook/Twitter/LinkedIn/Flickr

Amb l’objectiu que les accions i serveis oferts arribin a tot el territori i siguin més pròxims als
seus membres, hem iniciat un procés de descentralització. Per conèixer les nostres
delegacions contacta amb secretaria@telecos.cat

