ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 19 DE JUNY 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

Ricard Granados
Silvia Burés
Joan Guim
Anna Sanitjas
Cristina Juanati
Miquel Àngel Fos
Conxa Zorrilla
Joan Carles Tarrason
Luis Fdez. Cotero

Agrònoms
Agrònoms
Forest
Forest
Industrials
Industrials
Mines
Navals

Excusen l’assistència:
José Gabriel Martín - Aeronàutics
Joaquim Llagostera - Camins
Sebastià Isart - Mines
Josep Mirabent - Telecos
Josep Mª Silvestre - Telecos

Temes:
1.

Aprovació de l’acta anterior i de l’Acta Reunió Assemblea de Representants.
S’aprova l’acta de la reunió anterior.
En Ricard Granados, Joan Carles Tarrasón i Ferran Ramon signen l’acta de l’Assemblea de
representants. Queda pendent la signatura de Pedro Linares, que se li envia per fer-ho de forma
digital.

2.

iGenium’18: Enginyeria i Mobilitat. Projectes i patrocinadors. Call for projects. Inauguració
Oficial i cloenda.
Es comunica que Carles Martín renúncia a la presidència d’iGenium. El Consell de Govern destaca
i agraeix la seva dedicació i manifesten que consti en acta. De moment, es deixa la figura de
president o presidenta d’iGenium deserta.
Es presenta el programa d’iGenium’18: (que s’adjunta annex a l’acta)
17:00 h. Inauguració́ oficial. Està pendent la confirmació de M. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i
Coneixement.
Benvinguda. Ricard Granados. President de l'INEC.
17:20 h. Sessió plenària
•
Vicenç Aguilera. President del Circuit Barcelona- Catalunya
•
Javier Marín. Director d'AENA

Modera: pendent confirmació
18:00 h. Sessions paral·leles. Les sessions paral·leles partiran d’una ponència inicial, de més durada (15’) i
tot seguit es presentaran els diferents projectes en vídeo (3’). Tot seguit el debat moderat pel coordinador.
. Infraestructures
. Ciutat intel·ligents
. Mobilitat a l'entorn rural
19.30 h. Plenària. Cloenda. Pendent Pere Macias.
19:45 h. Cóctel - Networking
20:30 h. Fi de l’acte

Es comenta que la inauguració podria ser a càrrec de la Consellera M. Àngels Chacón i la cloenda a càrrec de
Pere Macias, ambdós pendents de rebre la invitació.
Projectes:
-

-

Forest. Projecte professional del Centre de la Propietat Forestal.
Industrials:
o Projecte professional de l’empresa IDP-Projecte Europeu
desenvolupament “Hermes”.
o ICL Iberia
Agrònoms. DARP (pendent fitxa)
Navals (pendent fitxa)
Telecos (pendent fitxa)

de

recerca

i

Es va posar en contacte representants de On Innovem la cara digital de l'Oficina Local de Transferència de la
Tecnologia de Castelldefels per saber si podien col·laborar a iGenium en la presentació de projectes. El criteri
que s’ha marcat per la presentació o moderació d’una taula és que siguin enginyers, enginyeres i col·legiats.
Es comunicarà a On Innovem.
Patrocinadors confirmats:
-

Diputació de Lleida
Miguel Torres (espècies)
Vichy Catalàn (espècies)
Iberpotash – ICL Iberia (confirmat)
Forestal Catalana (confirmat)
Urbaser
La Mútua

Pendents de resposta:
-

Les Diputacions de Girona i Tarragona
Caixa d’Enginyers
SEAT (reunió 17 de maig)
Ecooltra (motos elèctriques)
Taxi Ecològic
Scoot ( motosharing)
Littium (bicis elèctriques)
Moventia- Moventis (Quim Llagostera)

-

Ferrovial
Amazon
Nissan (Ricard Granados)
AMB ( Ricard Granados)
IDP
Sorigué

Es recorda el criteri de no posar dues empreses que siguin competència com a patrocinadors i de pensar en
algun patrocinador més.
Integració Col·legi d’Enginyers Informàtics (COEINF).

3.

Es confirma la integració del COEINF a l’INEC perquè són una Associació. Quedem pendents de
rebre l’escrit de la Junta del COEINF confirmant aquesta adhesió.

4.

Nova web INEC
Es presenta la versió en proves de la nova web de l’INEC. Cada persona del Consell de Govern
revisarà els textos i enviarà els suggeriments per a la pròxima reunió del 17 de juliol. La web en
proves està a www.aticserver.com/inec
En una primera revisió conjunta es considera:
1234-

5.

Posar les associacions per ordre alfabètic
Posar els membres del consell de govern per ordre segons càrrec.
Es trobar a faltar la Intranet per compartir actes i documents.
Es debat el tema si iGenium ha de continuar tenint web pròpia.

Torn obert de paraules.
a) Comissions. S’acorda que els responsables de cada comissió convoquin a les persones que
s’han apuntat per una primera reunió. En Ricard Granados enviarà un correu a Adrián Prada i
Rafael Nadal.
b) Interim Managers. El grup Excellence in Management s’adreça a l’INEC per si podria ser
d’interès establir una col·laboració per quan necessiten enginyers i enginyeres per a projectes.
S’adjunten els documents informatius a l’acta.
Sense cap tema més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:15h.

Vist-i-plau
El president

El Secretari

Ricard Granados

Josep Mirabent

