ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 18 DE DESEMBRE DE 2018
La sessió se celebra al Real Club de Polo de Barcelona. Comença a les 20:30 hores i és presidida pel president,
senyor Ricard Granados i García
Assistents:
President

Ricard Granados
Joan Guim
Miquel Àngel Fos
Conxa Zorrilla
Cristina Juanati
Josep Mirabent
Olga Vela

Excusen l’assistència:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Gabriel Martín - Aeronàutics
Jaume Sanmatyí - Aeronàutics
Sivia Burés - Agrònoms
Quim Llagostera - Camins
Anna Sanitjas – Forestals
Eduard Martín Lineros – Informàtics
Salomé Valero - ICAI
Sebastià Isart - Mines
Joan Carles Tarrason – Mines
Luis Cotero – Navals
Josep Ma. Silvestre – Telecos

Agrònoms
Industrials
Industrials
Forest
Telecos
Secretària Tècnica

Temes:
1.

Aprovació de l’acta anterior del Consell de Govern.

S’aprova l’acta de la reunió anterior.
2.

Propostes iGenium’19.

El president proposa l’oportunitat que d’iGenium’19 tingui relació amb l’actual context de transició tècnica,
econòmica, ambiental i social. L’enginyeria per a la transició, l’enginyeria com a transformadora econòmica
i social. S’està d’acord en el format d’iGenium’18: una sessió plenària amb 1 o 2 presentacions generals i
sessions paral·leles, 3 com a màxim, per no dispersar l’assistència i que quedin sales molt poc
concorregudes.
Les presentacions de la sessió plenària tindrien que suscitar l’interès generals i ser d’un màxim nivell i les
sessions paral·leles, amb presentació de projectes, tindrien que estar orientades a atraure l’interès no
solament de la possible audiència sinó també el de entitats patrocinadores que considerin la importància de
donar a conèixer el seus projectes.
A partir del tema d’iGenium’19, hi ha un interessant debat al voltant de la missió de l’INEC, com a punt de
referència dels enginyers i de les enginyeres i del sector.
El tema es vell. Se estan portant a terme diverses actuacions per col·legis i associacions de cara a la
realització d’actuacions conjuntes. Ja en la reunió/sopar de nadal del passat any 2017 es va invitar als
Presidents de les Associacions per tal de debatre conjuntament el nostre paper, si be no es va acordar un
pla concret. En aquest context prenen importància les actuacions de l’INEC per ser un referent:
desenvolupament de Comissions conjuntes i realització de jornades i actes conjuntes.
En el que es refereix a Comissions hem creat dos: Compliance Tècnica i Mediació. En totes dues es
precisen inscripcions de membres interessats i es necessari la implicació de totes les accions per difondre
i oferir la possibilitat i d’integrar se a la mateixa.
L’INEC pot ser referent en la Compliance Tècnica. Com consta a l’acta del Consell de Govern del 20 de
març, Gian-Lluís Ribechini va explicar la importància de la implantació d’un programa de compliment
normatiu penal gestionat per un responsable. És important la figura de l’enginyer/enginyera per analitzar la
legislació i els riscos tècnics i establir el mapa de riscos.
En aquest sentit, per fomentar la participació dels enginyers en la Comissio, es destaca la importància de
fer una Jornada sobre Compliance Tècnica, adreçada a totes les associacions i a on intervinguin
enginyers/enginyeres amb casos pràctics i també membres del Col·legi d’Advocats que te una Comissio per
aquest tema.
El president contactarà amb en Gian-Luís Ribechini per establir l’oportunitat d’organitzar la Jornada.
En la línia d’organitzar Jornades d’interès per tot el col·lectiu s’acorda que en Joan Guim i Cristina Juanati
contactaran amb les escoles universitàries d’agrònoms i forest de Lleida per organitzar una jornada en
col·laboració amb la Diputació de Lleida.

3.

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Com consta a l’acta de l’anterior Consell de Govern, per tal de poder obtenir el certificat digital de l’INEC
per poder fer ús dels serveis de tramitació corporativa de la Generalitat de Catalunya, s’ha demanat
prèviament la inscripció dels membres del Consell de Govern de l’INEC.
Estem a l’espera de rebre aquesta inscripció, que ens han dit arribarà al gener de 2019.
Seguirem informant dels tràmits fets per tal d’obtenir el certificat digital.

4.

Calendari implementació 2a fase de la web inec.cat: Planificació

Traslació de tots els continguts de la web igenium.cat a inec.cat ............... 10 Gener
Script importació de notícies de totes les associacions
fase 1 . Inventari de les diferents associacions (accessos i formes de captació de notícies) .. 15 Gener
En aquesta fase és possible que mantinguem contacte amb cadascuna de les associacions per obtenir les
dades necessàries per accedir a les bases de dades.
fase 2. Script per les associacions que fan servir wordpress ( 5 associacions) ............................ 22 Gener
Exportem i mostrem únicament les webs tipus wordpress de les que obtindrem els continguts.
Fase 3. Script per les associacions que no fan servir wordpress (4 associacions) ..................... 30 Gener
Realització de la connexió i script individualitzat per cadascuna d’elles.
Fase 4. Comprovació última ................................ 5 febrer

5.

Titol marca iGenium, enginyering meeting point

Amb data 5 de desembre l’Oficina Espanyola de Patents i Marques otroga a l’INEC el títol de registre de
marca. Citem textualment:
Conforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin
perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y
podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años. De no efectuarse la
renovación en la forma y plazos previstos legalmente, el registro de la marca será caducado.
6.

Integració de l’Associació d’Enginyers informàtics

Hi ha un acord inicial. Esta pendent del restabliment d’aquest Associació, per la qual cosa no se ha pogut
formalitzar la petició d’integració.
Estan invitats els seus representants a assistir als nostres Consells, si be no han pogut assistir al present,
excusant l’assistència.
El President efectuarà un contacte per accelerar el tema.
7.

Calendari reunions Consell de Govern 2019.
S’acorda continuar amb el 3r dimarts de mes per a les reunions a les 18.30h.
22 de gener
12 de febrer (extraordinària, preparació Assemblea General)
26 de febrer- Assemblea General
19 de març
16 abril
21 de maig
18 de juny
16 de juliol
17 de setembre
8 d’octubre
22 d’octubre: iGenium’19
19 de novembre
17 de desembre

8.

Torn obert de paraules
-

Joan Guim comunica la seva jubilació. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa!

Sense cap tema més a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:15h.

Vist-i-plau
El president

El Secretari

Ricard Granados

Josep Mirabent

