ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 20 DE NOVEMBRE DE 2018
La sessió se celebra a la Sala Social 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
Quim Llagostera
Miquel Àngel Fos
Conxa Zorrilla
Luis Cotero
Josep Mirabent
Olga Vela

Excusen l’assistència:
José Gabriel Martín - Aeronàutics
Sivia Burés - Agrònoms
Joan Guim - Agrònoms
Cristina Juanati - Forestals
Sebastià Isart - Mines (baixa laboral)
Joan Carles Tarrason - Mines

Camins
Industrials
Industrials
Navals
Telecos
Secretària Tècnica

Temes:
1.

Aprovació de l’acta anterior del Consell de Govern.

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

Avaluació i comentaris iGenium’18. Proposta iGenium’19.

Els participants coincideixen en que iGenium’18 va ser un èxit d’assistència i que es va promoure el diàleg
i la interacció a les sessions paral·leles. Es destaca també la qualitat del projectes i dels ponents i l’ajust
pressupostari: Miquel Àngel Fos presenta l’estat de comptes d’iGenium.
Es presenta el vídeo-resum d’iGenium’18 i el model de gravació de les ponències de la sessions
paral·leles:
S’adjunta a aquesta acta, l’informe d’iGenium’18.
Pel que fa a iGenium’19, s’ha de començar ja a proposar temes. Seria interessant realitzar un
posicionament de l’INEC sobre un tema d’enginyeria i utilitzar-lo com a fil conductor d’iGenium.
En aquest sentit, com a possibles temàtiques surten durant al reunió:
-

Transició ecològica
Big data
Blockchain
Enginyeria i Salut
Enginyeria i qualitat de vida
Enginyeria i intel·ligència artificial
Manteniment d’infraestructures

Es comenta l’interès de crear grups de treball per definir i estructurar els continguts de les taules
paral·leles.
Important: Es demana a les associacions l’aportació de temes o comentaris a aquests, per la
pròxima reunió convocada el 18 de desembre.

3.

Certificat digital i departament de Justícia.

Davant la necessitat d’obtenir el certificat digital de l’INEC per poder fer ús dels serveis de tramitació
corporativa de la Generalitat de Catalunya, vam demanar al Departament de Justícia el certificat per saber
quines dades d’identificació de l’INEC hi ha registrades.
Seguirem informant del tràmits fets.

4.

Estat Web INEC

Es demana per la pròxima reunió el calendari d’implementació de la 2a fase de la web que inclou:
1- Translació de tots els continguts de la web igenium.cat a inec.cat / enginyers.cat - 8
hores.
2- Script Importació de notícies de totes les associacions a la web de l’INEC – 40 h
3- Project Management integral: direcció del projecte, reunions i comunicacions amb client i
coordinació de l'equip - 7 hores
Perquè fa a la Intranet cada membre del Consell de Govern tindrà accés directe a través del seu correu
i contrasenya provisional que desprès cada usuari pot modificar.

5.

Treball Comissions Compliance i Mediació.
Es demana s’informi de les actuacions de les Comissions de Compliance i de Mediació a la
pròxima reunió.
Es recorda a les Associacions designin membres per aquesta Comissió.

6.

Torn obert de paraules
-

Important convidar als Informàtics a les pròximes reunions i incloure’ls en el correu de les
convocatòries.
Es comunica que Luis Fernádez-Cotero és el nou degà del Col·legi d’Enginyers Navals i
Oceànics.

La pròxima reunió, el dimarts 18 de desembre coincidirà amb el sopar de Nadal.

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

