ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 17 D’ABRIL 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
Silvia Burés
Miquel Àngel Fos
Sebastià Isart
Josep Mirabent
Alfred Causi

Agrònoms
Industrials
Mines
Telecos
Web iNEC

Excusen l’assistència:
José Gabriel Martín ( Aeronàutics)
Joan Guim (Agrònoms)
Joaquim Llagostera ( Camins)
Conxa Zorrilla ( Industrials)
Joan Carles Tarrason (Mines)
Josep Mª Silvestre (Telecos)
Carles Martín (iGenium)

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.
S’ha començat a fer la difusió entre les associacions, col·legis, universitats i canals de comunicació
de l’INEC per aconseguir la màxima presentació de projectes.
En aquets sentit també s’ha contactat amb la Diputació de Barcelona, per què doni un suport i
també presenti un projecte des de la gerència de Mobilitat.
Per l’acte d’apertura es compta amb les presentacions de:
- Vicens Aguilera (Mobilitat urbana/Automovil). Confirmada
- AENA (alternativa a Salvador Alemany). En curs de confirmació per Jose Gabriel Martin
Com capçaleres de les diferents línies es compta amb presentacions de:
- FERRMED Joan Amorós (President). En curs de confirmació assistència personal. Confirmada
en tot cas assistència de representant.
Per que fa als patrocinadors s’ha contactat amb:
- Les 4 diputacions
- Caixa d’Enginyers

-

Miguel Torres (espècies)
Vichy Catalàn (espècies)
Iberpotash – ICL Ibèria

S’acorda contactar, per ara, amb:
-

Seat (Ricard Granados)
Nissan (Ricard Granados)
AMB ( Ricard Granados)
Moventia- Moventis ( Olga Vela)
Cabify (Olga Vela)
UBER (Olga Vela)
La Mutua (Olga Vela)

Es demana la col·laboració a tots els membres del Consell de Govern en l’aportació de patrocinadors.
3.

Informe Comissions
Hi ha convocada la primera reunió amb la Comissió de Compliance Tècnica el pròxim 26 d’abril.
Es demana al president de la Comissió de Mediació, Adrián Prada, convoqui una reunió el més
aviat possible. Industrials designa com a membre a Rafael Nadal. Es recorda a les Associacions
designin membres per aquesta Comissió.

4.

Col•legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (COEINF).
El degà del COEINF, Eduard Martín Lineros, adreça un escrit al president Ricard Granados, per
comunicar-li que la Junta del COEINF aprova la seva incorporació a l’INEC, amb els drets i
obligacions corresponents.

5.

Registre nom i marca iGenium.
S’informa que s’ha tornat a sol·licitar el registre de la marca iGenium.

6.

Presentació de la nova web enginyers.cat i proposta de redisseny logo INEC.
L’empresa WIT Comunicació presenta:
a) L’evolució del logo de l’INEC per actualitzar-lo al nou disseny web.
b) La nova web: Imatge, estructura menú amb els continguts classificats i el perquè del cromatisme.
S’adjunta en annex la informació descrita.

Wit Comunicació va presentar un primera línia de renovació del logotip de l’INEC, a l’espera de retocs
finals, però que va servir per veure alguns avanços visuals del logotip propi de l’INEC 1.
A continuació, van presentar el disseny de la web que vam comentar entre els presents2.
7.

Torn obert de paraules.
Des d’intervenció i tresoreria s’informa que el criteri de pagament de les factures dels proveïdors es
entre el 25 i 30 de cada mes.
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

Wit Comunicació senyala que aquesta tasca es realitza invertint els seus recursos i amb la voluntat d’establir
una vinculació encara més important amb tot el sector de l’enginyeria, mitjançant el propi INEC, les seves
associacions membres i les accions que s’hi realitzen.
1

2

Després de la presentació Alfred Causi i en Jordi Albert Garcia, socis de WIT Comunicació, van fer extensiva
la proposta exclusiva per a totes les institucions que formen part d’INEC, per a impulsar i modernitzar la seva
imatge. Els representants de l’INEC que vulguin traslladar aquesta proposta a la seva Junta, poden demanar
les referències a l’Alfred: alfredcausi@wit-comunicacio.cat o 647874937

