ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 15 DE MAIG DE 2018
La sessió se celebra a la Sala de Govern d’Enginyers Industrials de Catalunya. Comença a les 18.30 hores i
és presidida pel president, el senyor Ricard Granados i García.
Assistents:
President

Secretari

Ricard Granados
José Gabriel Martín
Joaquim Llagostera
Miquel Àngel Fos
Conxa Zorrilla
Luis Cotero

Aeronàutics
Camins
Industrials
Industrials
Navals

Josep Mirabent

Telecos

Carles Martín
Adrián Prada

iGenium
Comissió de Mediació (Navals)

Excusen l’assistència:
Silvia Burés (Agrònoms)
Joan Guim (Agrònoms)
Anna Salitjas (Forest)
Cristina Juanati (Forest)
Joan Carles Tarrason (Mines)
Sebastià Isart (Mines)
Josep Mª Silvestre (Telecos)

Temes:
1.

Aprovació de l’acta anterior. Resum i Acta Reunió Assemblea de Representants.
S’aprova l’acte de la reunió anterior. Queda pendent de revisió l’acta de l’Assemblea General.

2.

iGenium’18: Enginyeria i Mobilitat. Projectes i patrocinadors. Call for projects.
Es comenta que s’ha començat a fer difusió entre les associacions, col·legis, universitats i canals
de comunicació de l’INEC per aconseguir la màxima presentació de projectes.
Enguany el tema és Enginyeria i Mobilitat per donar a conèixer projectes relacionats, adaptats
als nous reptes i necessitats que es deriven d’un marc socioeconòmic i tecnològic canviant i en
constant evolució. La 7a. edició d’iGenium’18 se celebrarà el 23 d'octubre al Col·legi d’Enginyers
de Camins, i presentarà els projectes d’enginyeria que ofereixen serveis i solucions eficients a la
mobilitat en 3 àrees:
• Infraestructures de Mobilitat • Mobilitat i la ciutat • Entorn Rural i Mobilitat

Es partirà d’una sessió inaugural amb la participació de Vicenç Aguilera, president del Circuit BarcelonaCatalunya i Javier Marín, director d’AENA, per continuar amb la presentació, en paral·lel, dels projectes en els
àmbits assenyalats: infraestructures, ciutats i entorn rural.
Com capçaleres de les diferents línies es podria comptar amb presentacions de:
-

FERRMED Joan Amorós (President). En curs de confirmació assistència personal. Confirmada
en tot cas assistència de representant.

Pel fa que als patrocinadors i promotors de l’activitat, s’ha rebut resposta de:
-

Diputació de Lleida (reunió convocada pel 25 de maig)
UPC (reunió 16 de maig per la difusió entre els estudiants)
Diputació de Barcelona (sense convocatòria encara)
Miguel Torres (confirmat espècies)
Vichy Catalàn (confirmat espècies)
Iberpotash – ICL Iberia ( confirmat)
Forestal Catalana ( confirmat)

Queden pendents de resposta:
-

Les Diputacions de Girona i Tarragona
Caixa d’Enginyers
SEAT ( reunió 17 de maig)

S’acorda contactar amb:
-

Nissan (Ricard Granados)
AMB ( Ricard Granados)
Urbaser (Contxa Zorrilla)
Moventia- Moventis ( Quim Llagostera)
Cooltra (OV)
Cabify (Olga Vela)
UBER (Olga Vela)
La Mutua (Olga Vela)
Ferrovial (Olga Vela)
Amazon ( Carles Martín)

Es demana la col·laboració a tots els membres del Consell de Govern
en l’aportació de patrocinadors i de projectes.

3.

Comissions
Es demana a la Comissió de Compliance Tècnica que el pròxim Consell de Govern, el 19 de juny,
vingui a explicar el seu desenvolupament.

El president de la Comissió de Mediació, Adrián Prada, explica al Consell de Govern el sentit de
la Mediació: Ajudar a prendre responsabilitat del conflicte i a que les parts implicades puguin arribar
a acords, a dialogar, sense haver de passar per un jutjat, molt car a nivell personal i econòmic.
Es tracta de fer èmfasi en les relacions i no en les posicions. Fins i tot, sense arribar a acords, les
relaciones entre les parts en conflicte milloren moltíssim.
La Comissió pretén donar a conèixer la mediació entre els enginyers i enginyeres com a alternativa
al judici i poder fer un grup d’expertes tècnics en mediació per formar part del registre de persones
mediadores http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/
Es demana a Adrián Prada convoqui a Rafael Nadal (Industrials) per poder desenvolupar el
projecte sota el paraigües de l’INEC. .
Es recorda a les Associacions designin membres per aquesta Comissió.

4.

Registre nom i marca iGenium.
S’informa que s’ha tornat a sol·licitar el registre de la marca iGenium.
Col•legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (COEINF).

5.

Ricard Granados contactarà amb Miquel Boix (Informàtics) per esbrinar si són Associació i poden
pertànyer a l’INEC.
6.

Revisió textos nova web INEC
S’acorda aportar suggeriments als textos enviats pel pròxim Consell de Govern, el 19 de juny.

7.

Torn obert de paraules.
Miquel Àngel Fos comenta que ha demanat informació a assessoria jurídica pel tema de la nova
llei de protecció de dades que entre en vigor el 25 de maig. Ens informen que no cal fer res, doncs
l’alta al newsletter s’ha fet de forma personal.
Sense cap tema més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:00h.

Vist-i-plau
El president

El Secretari

Ricard Granados

Josep Mirabent

