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1 Presentació
Benvolgut/da col·legiat/da,
Un any més el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) edita la memòria
anual que recull les principals activitats, projectes, serveis i millores que s’han realitzat durant
l’any 2013.
Enguany ha estat particularment intens en quant a corregir la situació d’enginyers i enginyeres en
informàtica envers l’anteprojecte de llei de serveis professionals, amb un redactat inicial que ens
discriminava de forma inacceptable, i que progressivament em aconseguit que sanés rectificant.
Hem posat èmfasi en comunicar-te els aspectes més rellevants sobre l’evolució i negociació
d’aquest afer, on encara queda molt per fer.
Continuant amb la feina desenvolupada en anys anteriors, també hem ampliat els acords de
col·laboració amb institucions que poden oferir valor a col·legiats/des, així com reforçat el serveis
i avantatges ampliant-los per a tu. Tanmateix, aquestes són prioritats compartides a la darrera
Assemblea reflecteixen el resultat de l’enquesta de satisfacció realitzada l’any passat.
En definitiva, una feina feta amb il·lusió per aportar el màxim valor al col·legiat/da com a principal
stakeholder del Col·legi, amb projectes i activitats que podràs trobar en aquesta memòria.
El Col·legi com a representant dels professionals que lideren la revolució digital, en creixement,
encara té molts reptes, pel qual t’animo a participar activament i apropar companys/es per
incrementar la massa col·legial i així la nostra capacitat d’actuació i influència.
Estem a la teva disposició per fer-nos els suggeriments, propostes de millora i crítiques que creguis
convenient per millorar els nostres serveis i el nostre col·lectiu.
Rep una cordial salutació,

Mingo Olmos
Degà del COEINF
deganat@enginyeriainformatica.cat
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2 El Col·legi
El 28 de març de 2001, ara fa 12 anys, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (llei 3/2001), procés que va culminar el 14 de juny amb la
celebració de l’Assemblea Constituent.
El Col·legi va néixer per donar solució a les necessitats del Enginyers/es en Informàtica tant en el terreny
institucional o jurídic, com també en el de la millora professional i humana. D’altra banda, el Col·legi també
es fa ressò de les grans qüestions que preocupen al col·lectiu d’usuaris i a la societat, la qualitat de treball,
la innovació, l’adaptació i l’ús de normatives en el desenvolupament de la tasca informàtica, la seguretat i la
confidencialitat de dades, etc.
El Col·legi és una institució pública Catalana que aglutina els Enginyers/res en Informàtica, els representa,
els organitza, els protegeix, els millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió amb garantia de
qualitat i voluntat de servei a la societat.
El Col·legi és patró fundador de l’Agència de
Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria
(AQPE), fundació que té com a finalitat la qualificació
dels professionals de l’enginyeria en funció dels
coneixements acreditats i l’experiència professional
en les diferents especialitats (àmbits d’actuació),
segons procediments de certificació objectius i
estandarditzats.
El Col·legi és membre de l’Associació Intercol·legial
de
Col·legis
Professionals
de
Catalunya
(Intercol·legial), entitat que agrupa més de 100
Col·legis Professionals i amb més de 200.000
col·legiats/des de diferents sectors professionals,
constituïda en Abril de 2011 per reforçar la
presència social dels Col·legis Professionals e
impulsar projectes d’interès comú.

El Col·legi és membre del Consejo General de
Colegios Profesionales de Ingeniería en Informàtica
(CCII) que està integrat per tots els col·legis
professionals d’Enginyeria en Informàtica a nivell
estatal.
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Fragment del Preàmbul de la LLEI 3/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya). DOGC núm. 3371, 19.04.2001:
“El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya afavorirà la millor inserció del nostre país en
el marc de la societat de la informació i evitarà tot esperit corporatiu que perjudiqui aquest propòsit. Per
aquest motiu, durà a cap activitats a favor dels seus associats i de la societat, que no siguin les que la llei
reserva en exclusiva als col·legis, mitjançant acords associatius amb altres entitats que agrupen els
professionals informàtics i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui
la titulació…”
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d’acord amb la seva condició d’organisme de
dret públic i amb les seves finalitats establertes tant a la legislació com als seus estatuts, tenen l’obligació
de vetllar per a què la Informàtica sigui un servei al País i a la Societat. Concretament, la Llei 2/74, de
Col·legis Professionals, en els seus articles 3 i 5i, assenyala l’obligació d’aprovar en Assemblea un Codi
Deontològic que reguli el correcte exercici de la professió.
No és funció del Col·legi establir un tractat sobre ètica professional, ni sobre les diferències entre legislació i
ètica o entre ètica i moral. No obstant això, tampoc no volem limitar-nos a complir amb el mandat legal
d’aprovar un codi deontològic, com si fos una imposició els objectius de la qual no compartíssim.
Entenem que la raó de ser de tot el Col·legi, com a
organisme de dret públic, com ja hem dit, és oferir
al conjunt de la Societat garanties de què la nostra
professió li suposarà un bé en lloc d’un perjudici.
Per això, la principal eina d’actuació del Col·legi és
precisament el Codi Deontològic, on es regula el
que és correcte i el que no ho és, sempre d’acord
amb l’interès general.
El Codi Deontològic del COEINF està reconegut
amb un dels més evolucionats de tots el col·legis
professionals i amb prestigi internacional.
La professió informàtica porta unes poques dècades
funcionant sense que ningú en regulés l’exercici i, si
bé es pot dir que podria haver estat pitjor, aquesta
absència de regulació ha permès l’expansió
d’algunes pràctiques poc ètiques que, sovint,
causen tants perjudicis als usuaris com als bons
professionals de la Informàtica, que han de sofrir la mala fama que els procuren uns pocs desaprensius.
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3 Organització
El funcionament del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i de cadascun dels seus òrgans
de govern serà democràtic. Els òrgans de govern del Col·legi són:

3.1 Assemblea
L’Assemblea del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya és el seu òrgan sobirà i els seus
acords obliguen tots els col·legiats i col·legiades, fins i tot els absents.

3.2 Junta
La Junta és l’òrgan de control i, per alguns casos, de decisió entre reunions de l’Assemblea. La componen el
degà o degana, el secretari o secretària i els vocals. Membres de la Junta del del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya:

Mingo Olmos
Degà

Joaquín Garrido
Vocal
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Màrius Gómez
Secretari

Miquel Boix
Vocal

Jaume Catarineu
Vocal

Marc Gibert
Vocal

Mireia Náger
Vocal

Xavier Rubiralta
Vocal

3.3 Comissió de Govern
La Comissió de Govern és el nom genèric que es dóna a l’equip de col·laboradors del degà o degana. Equip
deganal del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya:

Mingo Olmos

Josep Ramon Freixanet

Miquel Boix

Màrius Gómez

Degà

Vicedegà de Presidència
Estratègia

Vicedegà de Presidència
Executiva (Tresorer)

Vicedegà d’Universitats i
Transferència Tecnològica
(Secretari)

Jaume Catarineu

Miguel Angel de Cara
Vicedegà
de Certificacions

Daniel Fuster

Javier Gallego

Vicedegà d’Ocupabilitat

Vicedegà de Serveis

Vicedegà d’Acció Territorial

Professionals

Isabel Garcia

Jordi Iparraguirre

Xavier Llobera

Eduard Martin

Vicedegana de Relacions
amb les Empreses

Vicedegà d’Internet

Vicedegà d’Innovació

Vicedegà de Societat del
Coneixement
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Andrés Navarro-Soto

Isabel Ordoyo

Julia Osorio

Toni Parada

Vicedegà de Formació
Continuada i Orientació
Professional

Vicedegana d’Smart
Society

Vicedegana de Marketing i
Comunicació

Vicedegà de Digital
Business

Toni Rodríguez

Daniel Torres

Toni Velamazán

Gonzalo Vera

Vicedegà d’Emprenedoria

Vicedegà
d’Internacionalització

Vicedegà de CIOs i Funció
Directiva

Vicedegà d’Actualització
Tecnològica
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3.4 Delegats/des
Delegacions Territorials del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
 Carles Aliagas
El Tarragonés
 Eusebi Calle
Girona
 Ramon Costa
L’Anoia





Ferran Perdrix
Joan Pujol
Xavier Rubiralta
Roberto Ballesteros

Altres delegats:
 Marius Alberic
 Esther Caparrós
 Ivan Capo



Jaume Catarineu
Ivan Ferré

El Segrià
Osona
El Bages
Madrid

Acció Intercol·legial
Delegada de Comunicació
Relacions amb Microsoft
Difusió Tecnològica
Delegat de Marketing

Equip de Gestió del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i entitats afins:

Alfons Rubio-Manzanares

Eva Rius

Director/Gerent

Secretaria Tècnica
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3.5 Consell Assessor
El Consell Assessor del COEINF actúa com a màxim òrgan consultiu. Aquest està integrat per les Entitats
afins al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (ACIFP, CatPL, CatEI i Sitges Innovation
Club) i pels principals representants de la Administració, Universitats, empreses i associacions del sector de
la informàtica. Membres del Consell Assessor:

Representació món institucional
 José Cabrera
President del Consell Assesor del COEINF
 Mingo Olmos
Degà del COEINF
 Alfons Rubio
Secretari General del Consell Assessor i Director/Gerent del COEINF





Enric Colet
Carles Flamerich
de Catalunya
Jordi Marin
Josep Figols
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Secretari General d’Justícia de la Generalitat de Catalunya
Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat
VicePresident de CatEI, Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica
President de CatPl, Associació Catalana d’Empreses per al Programari Lliure







Jaume Iglesias
President d’aeti, Associació d’Empreses de Tecnologia i Serveis de la Informació de
Lleida
Josep Mongay
President d’AENFC, Asociación de Empresas de Near Field Communication &
Contactless Technology
Toni Velamazán President del Consell CIOs de Catalunya (CIOs.cat)





Josep Solé
President d’ACIFP, Associació Catalana d’Informàtics de la Formació Professional
Albano Sanchez-Ossorio Degà del COETIC, Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Catalunya
Carlos Maza
President d’ASTIC, Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologias de la Información de la Administración del estado
Didac López
President d’ATI
Josep M. Vilà
Director General d’UPC Alumni
Manuel Delfino
President d’aecotic, Asociación por la eco-responsabilidad en las TIC, i Director del
PIC, Port d’Informació Científica
Montxo Algora
Director d’ArtFutura
Carles Fradera
Director General de la Fundació Barcelona Digital
Manuel Velardo Director Gerent de CENATIC







Jordi William Carnes
President de CTecno
Sebastià Sallent Director de la Fundació I2Cat
Joaquim Altafaja President d’ISACA Barcelona Chapter
Àngel Ros
Alcalde de Lleida
Ginés Alarcón
Director General de Mobile World Capital i President de nae





Paul Reverter
Pilar Conesa
Oscar Pierre
T&G






Vicepresident de Sitges Innovation Club
Directora Smart City Expo i CEO d’anteverti
Conseller de RTVE, President del Consell Assessor de Meta4 i President de Business

Representació món empresarial
 Josep Aragonés
Director General A3 Software - Wolters Kluwer España
 Miquel Martí
Director General Arestes Serveis Informàtics
 Joan Coromines
Director General de EPSON
 Carlos Eres
Director General de GFT





René Clusa
Santiago Anguera
Manuel Brufau
Josep Aracil

Director Catalunya de HP
Director Catalunya de IBM
Director General d’Indra
Director de Sector Públic d’Infomática El Corte Inglés






Toni Juan
Carles Grau
Victoriano Martín
Albert Delgado

Director Intel
Director Catalunya de Microsoft
Director Zona Mediterrani Oracle
Director General de Penteo
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Erik Brieva
Andreu Vilamitjana
Félix Monedero

Director de Marketing Red Hat
Director General de Solucions de Gestió Empresarial a Sage
Director Indústria de SAP





Andreu Rodríguez
José Manuel Desco
Ricardo Baeza-Yates

CEO de TICNOVA
CEO T-Systems Iberia
Vicepresident de Yahoo Research

Representació món acadèmic
 Alfons Sauquet
Degà de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses i de la Business
School ESADE
 Daniel Franco
Director ETSE de la Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
 Francesc Giné
Director EPS de la Universitat de Lleida - UdL
 Llorenç Valverde Vicerector de Tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya - UOC
 Núria Castell
Degana de la Facultat de Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de
Catalunya - UPC/FIB
 Carles Martín
Sotsdirector Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra - UPF
 Josep Mª Ribes
Director TT de la Universitat Ramon Llull - URL, La Salle
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4 Reunions
4.1 Assemblea
Per acord de la Junta del COEINF celebrada l’11 de març de 2013, es va convocar l’Assemblea ordinària
núm. 12 i l’Assemblea extraordinària núm. 8 del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya,
que va tenir lloc el divendres 26 d’abril de 2013 a partir de les 18:00. L’Assemblea, per gentilesa de la
Universitat Pompeu Fabra, es va realitzar a les seves instal·lacions a Roc Boronat, 138
Ordre del dia
17:30 Acreditació
18:00 1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 12
18:10 2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 12
Aprovació de la darrera acta
Presentació del informe de gestió
Votació sobre l’aprovació de la gestió
Presentació del resultat econòmic 2012 i pressupost 2013
Votació sobre l’aprovació de la gestió
Precs i preguntes
Aprovats tots els punts amb la següent petició: crear una comissió que analitzi el possible canvi de la versió
informal del logo del Col·legi.
19:30 1a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 8
19:40 2a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 8
Eleccions a membres de la Junta
Votació per ratificació del canvi de seu
Votació per aprovació de canvis en els estatuts
Tal com marquen els estatus del COEINF, aquest any es va procedir la renovació de varis membres de la
Junta i suplents. Sortides de la Junta: Juanjo Cibrián, Albert Moya, renovació del càrrec: Joaquin Garrido,
noves incorporacions: Marc Gibert i Mireia Náger, suplents: Josep Maria Diaz, Juanjo Giménez i Toni
Rodríguez.
Aprovats tots els punts amb la següent petició: Crear una comissió que analitzi el redactat d’uns nous
estatuts.
20:00 Copa de cava
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4.2 Junta
Data: 11 de març. Ordre del dia:
 comissió de Peritatges
 revisió d’estatuts
 assemblea ordinària 2013




renovació de càrrecs de la junta i assemblea extraordinària 2013
patronat NAF (New Art Foundation)
política de claus de la seu

Data: 18 d’abril. Ordre del dia:




candidatura provisional membres de la Junta
resultat econòmic 2012 i pressupost 2013
acord de col·laboració Internet Society capítol català

Data: 19 de juny. Ordre del dia:
 estatuts Consejo de Colegios
 gestoria



quota pre-col·legiats
plataforma de descomptes colectivosVIP

Data: 24 d'octubre. Ordre del dia:
 balanç darrera reunió CCII





gestoria
quota pre-col·legiats
plataforma de descomptes colectivosVIP
assegurances responsabilitat




actualització equip deganal
comissions treball

Data: 27 de novembre. Ordre del dia:



contractació servei de gestoria
contractació servei de correu electrònic

4.3 Comissió de Govern
Data: 26 de setembre. Ordre del dia:
 resum balanç de situació
 brainstorming
 iniciatives, idees, propostes
Addicionalment reunions periòdiques de la comissió permanent (degà, vicedegans de presidència i
secretari) per tractar aspectes estratègics de l’evolució del Col·legi.
Memòria COEINF 2013
20/03/2014
Pàgina 16

4.4 Comissió de Peritatges
Data: 13 de febrer. Ordre del dia:
 presentar, i aprovar si s’escau, la nova proposta de condicions econòmiques dels peritatges per
poder presentar a la junta del COEINF
 estat actual dels Estatus, Reglament i Codi deontològic específic de la comissió
 situació de les relacions amb el COETIC
 web http://peritatge-informatic.cat/, estat i continguts




informàtica forense (valorar si hi ha interès per aprofundir-hi)
documentació interna de suport i de referència. Posada en comú de l'estat de la Comissió
propostes de cara l'any 2013

Data: 7 de març. Ordre del dia:


continuació reunió anterior

Data: 4 d’abril. Ordre del dia:
 informar de l'aprovació dela proposta de noves tarifes de la comissió de prestatges per part de
la junta del col·legi, recomanacions i actualització de procediments
 restablir pla d'acció i prioritats de la comissió per l'any 2013

4.5 Altres
Altres reunions de membres de l’equip deganal amb altres Col·legis, la Intercol·legial, entitats afins,
universitats, Generalitat de Catalunya, i reunions de treball per temes específics com AQPE, peritatges,
organització de La Nit, Tribunal Arbitral, Consell de CIOs de Catalunya, Consejo Nacional de Colegios de
Ingenieria en Informàtica, ... així com entitats per desenvolupar convenis amb avantatges per a
col·legiats/des.
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5 Activitats
5.1 Organitzades pel COEINF
Sessió flaix: de la idea al negoci
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica, el 22 de gener, a les 19:00, a la
seu del COEINF (plaça Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2A, 08002), va
organitzar la Sessió flaix: de la idea al negoci el proper
Emma Feriche, Cap de Suport a Emprenedors de TecnoCampus, va conduir
aquesta sessió, on ens va explicar experiències del programa d’alt
rendiment per a emprenedors de Tecnocampus. TecnoCampus és un parc
científic i d’innovació que presta serveis de suport a l’emprenedoria amb l’objectiu d’estimular un nou teixit
econòmic, focalitzant el seu interès i esforços en l’activitat emprenedora relacionada amb àmbits
estratègics com el sector TIC.
TecnoCampus i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya han signat un acord de
col·laboració que permet a col·legiats/des l’accés a assessorament personalitzat als projectes
d’emprenedoria, al programa d’alt rendiment INNOEMPREN (entrenament d’alt rendiment per
emprenedors amb projectes de base tecnològica), sessions de formació en l’àmbit de l’emprenedoria, accés
a incubadora de Tecnocampus, entre altres.
Assistència gratuïta per a col·legiats/des. Places limitades. Col·legiats/des van poder assistir acompanyats
d’una persona convidada.
5ena sessió plenària del Consell Assessor del COEINF
El 29 de gener, el Consell Assessor del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i el seu
màxim òrgan consultiu va celebrar la seva cinquena sessió plenària al Gran Teatre del Liceu amb els/les
membres del Consell i personalitats
destacades del sector TIC a Catalunya.
El lema i la temàtica del Consell va ser la
internacionalització, que és una de les línies
d’actuació prioritàries del COEINF, com una
oportunitat, una necessitat i una obligació.
La sessió plenària presidida per José
Cabrera, President del Consell, va fer el seu
parlament sobre l’era de col·laboració que
afecta a tots, organitzacions, societat i
individus, i amb la benvinguda de Julia
Osorio, Vicedegana de Marketing i
Comunicació del COEINF també representat
del Liceu com a responsable de sistemes i
comunicacions.
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Mingo Olmos, Degà del COEINF, va presentar al Consell Assessor un resum d’informe de gestió amb les
principals activitats del Col·legi durant el darrer any així com l’agenda i prioritats per als propers mesos
focalitzant en les col·laboracions amb tot l’entorn del COEINF, com per exemple la propera Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica (La Nit 2013), i l’Agència de Qualificació dels Professionals de
l’Enginyeria (AQPE), un projecte estratègic de futur presentat en detall per Miquel Boix, Vicedegà de
Presidència Executiva i patró de la
Fundació AQPE, i per Toni Molina,
Coordinador de l’AQPE.
La sessió va finalitzar amb una
interessant taula rodona sobre la
internacionalització
de
professionals i empreses amb la
participació de Francesc Fajula,
Director General de la Fundació
Banesto, Sergi Marcen, ICT-Mobile
Business Development Manager de
la Generalitat de Catalunya, i Paul
Reverter, Vicepresident de CatPL i
Director General de Smile amb la
participació dels/les consellers/es.

TecnoWeek 2013
Vint entitats públiques i privades van sumar forces per
organitzar la primera edició de la Tecnoweek, una setmana
d’activitats relacionades amb les noves tecnologies en mobilitat
que pretén donar visibilitat a la indústria catalana.
La Tecnoweek va tenir lloc des la setmana prèvia al Mobile
World Congress, agrupant actes que ja es realitzaven en el
passat - com la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica amb alguns nous, com trobades perquè les pimes tecnològiques
catalanes coneguin les oportunitats del negoci de la mobilitat,
iniciativa està formada per 19 activitats i un document amb
recomanacions per impulsar el sector a Catalunya aprofitant la
capitalitat mundial del mòbil de Barcelona fins a almenys 2018.
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La Nit 2013
Dilluns 18 de febrer va tenir lloc la XVIII edició de la Nit de les Telecomunicacions i de la
Informàtica organitzada conjuntament per l’Associació/Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació (CETC) i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).
La Nit va ser la primera reunió de l’any de networking entre professionals, empreses, administració pública,
associacions i institucions del sector TIC, que va comptar amb la participació de Felip Puig, Conseller
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Es va voler celebrar la majoria d’edat de l’esdeveniment potenciant el networking entre professionals i
promovent una veritable reunió de sector que va aglutinar a prop de 400 professionals del món TIC al
Centre de Convencions de l’Hotel Hesperia Tower.
Cal destacar el caràcter fraternal i d’unió entre els professionals de l’enginyeria de telecomunicació i
informàtica que va regnar durant tot l’esdeveniment i que, tal i com va enunciar l’Il·l. Sr. Joan Solé, degà del
CETC, “és el reflex del nostre teixit empresarial. Telecos i informàtics treballem,construïm i creem junts, per
això és una evolució natural que aquest any haguem fet la primera Nit junts”.
Per la seva banda, l’Il·l. Sr. Mingo Olmos, degà del COEINF, va incidir en els projectes conjunts de futur que
s’estan liderant des dels col·legis professionals, com és el cas l’Agència de Qualificació dels Professionals de
l’Enginyeria (AQPE), que va titllar “d’aposta de futur per potenciar la qualitat de l’enginyeria i l’excel·lència
dels professionals que l’exercim, siguem de l’especialitat que siguem.”
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Al llarg de la vetllada es va fer entrega dels Premis de La Nit, que en aquesta edició incloïen cinc categories.
El primer guardó, el premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada va ser per Francesc Fajula, enginyer
de telecomunicació, MBA per ESADE i actualment director de la Fundació Banesto, impulsora entre d’altres
de projectes com el Yuzz, un concurs per joves talents amb idees de base tecnològica. El Salvà i Campillo al
Jove Emprenedor el va recollir Karen Márquez, sòcia-fundadora d’Infantium, una plataforma de
desenvolupament cognitiu per a nens de 0 a 6 anys que permet estimular l’adquisició de competències
amb el ritme i velocitat que cada nen necesita, reforçant la interacció amb els pares i l’aprenentatge als
centres d’educació infantil, premi entregat per Josep Morell, President de la Comissió TIC de la Cambra de
Comerç de Barcelona.
La novetat de la jornada va ser l’entrega dels Premis Alan Turing. El primer va ser per Jordi Navarro, CIO de
Condis, responsable de l’App MI CONDIS i del servei de supermercat online condisline.com, que va recollir
l’Alan Turing al CIO de l’any entregat per Toni Velamazán, President del Consell de CIOs de Catalunya
(CIOs.cat) i Vicedegà de CIOs i Funció Directiva del COEINF. I el segon guardó amb el nom del matemàtic
britànic pare de la informàtica moderna, va ser per Jordi Albó, doctor en Enginyeria de La Salle i
coordinador del projecte de robòtica dedicat a la rehabilitació cognitiva de nens afectats per traumatismes
cranioencefàlics, que han desenvolupat el grup de robòtica de La Salle i l’Hospital Sant Joan de Déu. El Dr.
Albó va recollir el premi Alan Turing al Compromís Social.
El darrer premi, entregat per
l’Honorable
Sr. Felip
Puig,
Conseller d’Empresa i Ocupació,
va ser el Premi d’Honor de La Nit,
que va premiar la trajectòria
de Josep
Amat,
catedràtic
d’Arquitectura i Tecnologia de
Computadors de la UPC. La seva
trajectòria en el món de la
recerca s’ha centrat en el
tractament digital del senyal i la
visió per ordinador, especialment
en les seves aplicacions en el
camp de la robòtica. Amat
actualment, desenvolupa diferents projectes de recerca en el camp de la robòtica submarina, la robòtica
aplicada a la cirurgia i el guiat dels robots mòbils a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de l’UPC.
El Conseller Puig va destacar l’esforç i la iniciativa de Telecos i Informàtics per coorganitzar per primera
vegada La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, i va destacar que en un “país canviant com el
nostre cal dimensionar en la mesura necessària iniciatives com aquesta, un primer pas per fer-ho també
amb l’economia del país”.
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Dia Internacional de la Dona Treballadora
El 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, a partir de la sortida al carrer (en
protesta per la manca d’aliments) de les dones russes el 8 de març de 1917. Un dia per reivindicar el paper i
la dignitat de la dona, en el nostre món, també en la informàtica.
Encara que al sector TIC les dones són minoria (en el COEINF les enginyeres en informàtica representen un
12,47%) la seva aportació és tant o més rellevant, des de Ada Lovelace, reconeguda com la primera
programadora
de
computadores, Grace
Hopper,
la
inventora
del
llenguatge
de
programació COBOL, Barbara Liskov, primera dona doctora en Ciències de la Computació (1968),
guanyadora del premi Turing 2008 i doctora honoris causa per la UPC l’any passat, Sheryl Sandberg, COO
de Facebook, que la dona més poderosa a la llista Forbes, a Karen Márquez, cofundadora d’Infantium i
guanyadora del premi Salvà i Campillo a la jove emprenedora a la Nit 2013 i moltes altres que són
referents.
El COEINF va celebrar la jornada amb un any sense cost a les 10 primeres Enginyeres en Informàtica que
van sol·licitar la seva col·legiació el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Tecnocampus: rondes tecnològiques
Posant fil a l’agulla a la col·laboració entre el
COEINF i el Tecnocampus que va tenir el tret
de sortida amb la signatura d’un conveni el
passat mes de febrer. La missió de la nostra
col·laboració és la de donar resposta a les
iniciatives emprenedores de col·legiats/des i
per que no, crear-ne de noves.
En aquest context, el 2 d'abril es va posar en
marxa un nou concepte, les “Rondes
Tecnològiques”, procés va assessorat per
Tecnocampus i COEINF.
Hora del Planeta
El COEINF es va adherir a la campanya l’Hora del Planeta 2013 impulsada per WWF demanant a individus,
empreses, governs i organitzacions al voltant del món que apaguin els seus llums durant una hora, L’Hora
del Planeta (dissabte 23 de març 20:30 – 21:30 hora local de cada país), per demostrar globalment la seva
preocupació pel canvi climàtic i demostrar el seu compromís per trobar solucions sota el lema “uneix-te al
món per salvar el planeta”
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Informe sobre la Informàtica a la Llei de Serveis Professionals
Els Consells Generals de Col·legis Oficials
d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica
(CCII i CONCITI), en col·laboració amb la
Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria
Informàtica (CODDII) i la Reunió d’Estudiants
d’Enginyeries Tècniques i Superiors en Informàtica
(RITSI) van elaborar un informe sobre la Informàtica
per l’Avantprojecte de la Llei de Serveis
Professionals.
Entre les conclusions de l’informe es demanava al
Govern:
 reserva d’activitat transversal pròpia
d’enginyers/es en Informàtica en els
àmbits de “Llenguatges i sistemes
informàtics” i “Arquitectura i tecnologia de
computadors”
 incloure enginyers/es en informàtica en les reserves d’activitat associades a diferents tasques i
perfils en matèria de seguretat, infraestructures informàtiques crítiques, ciberdefensa, LOPD,
sistemes d’informació, administració electrònica, programari, sistemes, …
D’aquesta manera, els professionals de titulacions universitàries en Informàtica haurien d’estar en
possessió de la seva fitxa oficial de competències, que la seva professió estigués regulada i tenir reserva
d’activitat exclusiva, ja que, pels seus coneixements, les seves aptituds i competències professionals, són
necessaris i imprescindibles per al bé comú de la Societat Digital en la qual estem immersos.
Aquest informe va estar remès formalment al Govern central perquè fos tingut en compte en l’esmentada
LSP, sense perjudici d’altres accions, documents, etc. que poguessin realitzar-se.
Sessió flaix: “Els límits en la cerca d’informació i la controvèrsia entre pèrits”
La Comissió de Peritatges del COEINF va organitzar una sessió de debat formatiu per a pèrits informàtics,
oberta a tots els col·legiats, amb el títol: els límits en la cerca d’informació i la controvèrsia entre pèrits,
el dijous 9 de maig a les 19 hores, a la seu del COEINF.
Ponent i moderador: Eduard Elias, degà fundador del COEINF.
En la feina de pèrit, és habitual trobar-se que, en el mateix cas, hi ha un informe pericial previ, presentat
per l’altra part i que cal rebatre. En aquesta sessió, el ponent va exposar exemples de situacions que es
poden donar en aquesta tasca i, junts, els assistents van procurar determinar com és correcte de respondre
i com no, compartint i intercanviant així la nostra experiència.
Abans de la sessió de debat formatiu es va fer una breu presentació de comissió de peritatges del COEINF i
dels serveis de suport que ofereix als pèrits.
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Sessió flaix: L’estratègia SmartCity de Barcelona
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), conjuntament amb ISOC-CAT (capítol
català de la Internet Society) i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) va organitzar la
sessió “L’estratègia SmartCity de Barcelona”, el 21 de maig de 2013.
Les ciutats intel·ligents no són una moda, són una realitat que cerca millorar la qualitat de vida de les
persones a través de la integració de les TIC en els processos i serveis de les ciutats i pobles. Són una
oportunitat per a usar més eficientment els recursos i els espais.
Entre els temes a tractar els ponents van exposar l’estratègia i lideratge de la Ciutat en aquest àmbit, què
és el SmartCity Protocol, les tendències de la indústria, què s’està fent ara mateix a Barcelona i els plans a
curt i mig termini, i les oportunitats laborals que s’obren aquí i arreu del món.
La sessió va comptar amb la presentació de Llum Llosa, responsable grup SmartCity del COEIC/AEIC
i Jordi Iparraguirre, president d’ISOC-CAT i Vicedegà d’Internet del COEINF, i la participació de
Manel Sanromà, CIO Ajuntament de Barcelona, Júlia López, Estratègia TIC i Smart Cities a l’Ajuntament de
Barcelona i Pilar Conesa, CEO Anteverti, Directora Smart City Expo i membre del Consell Assessor del
COEINF.
Present i futur de l’Enginyeria en Informàtica
Representants de les Facultats i Escoles d’Universitats catalanes amb estudis d’Enginyeria en Informàtica, i
dels Col·legis Professionals es van reunir el passat 17 de maig coincidint amb el Dia Mundial d’Internet i de
la Societat de la Informació, amb el Secretari General d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Castellà, una trobada amb l’objectiu de compartir la situació actual i futura de la titulació
la professió d’Enginyeria en Informàtica a Catalunya.
En el debat es va compartir el greuge comparatiu a la professió d’Enginyer/a en Informàtica respecte a
altres Enginyeries generada arrel de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals i les diferents línies
d’acció que s’estan portant a terme per corregir-ho a Catalunya, amb l’administració central i a nivell
internacional.
Tanmateix, els participants van acordar que cal una col·laboració més estreta entre Universitats i Col·legis
per posar en valor l’Enginyeria en Informàtica, per a tenir més vocacions i que més joves s’animin a realitzar
aquests estudis, i facilitar-los trobar una feina de més valor afegit, que és al cap i a la fi un interès comú i la
motivació de tots plegats en la prestació d’un servei a la societat.
En aquesta línea, Antoni Castellà, Secretari General d’Universitats va confirmar que és fonamental que els
Col·legis focalitzin esforços en tot el que envolta l’ocupabilitat dels professionals que representa.
Tant el Secretari com els representants de les Universitats van valorar molt positivament comprovar la
bona sintonia dels dos Col·legis i que estiguin alineats en aspectes fonamentals, i van demanar continuïtat a
aquest tipus de jornada i de diàleg constructiu.
Segons Albano Sanchez-Ossorio, Degà del COETIC, “el diàleg, compartir tasques, recursos i inquietuds amb
les Institucions Públiques i les Universitats és un valor afegit per apropar les Enginyeries Informàtiques a la
Societat”
Per a Mingo Olmos, Degà del COEINF, “perquè el futur passa per reinventar-nos, l’eix d’aquesta
transformació és la col·laboració entre tots els players prioritzant el interès comú”
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A la trobada van participar: l’Escola
d’Enginyeria de a Universitat
Autònoma de Bellaterra (UAB),
l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Girona (UdG), l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat
de Lleida (UdL), l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Vic
(UVic), l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG),
l’Escola
Superior
Politècnica de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria en Electrònica i Informàtica La Salle de la Universitat
Ramon Llull (URL), l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), les Escoles Universitàries
Gimbernat, la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la
Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a
més el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COEITC) i del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat
de Catalunya.
1a CryptoParty a Barcelona
ISOC-CAT, el capítol català de la Internet Society,
juntament amb el COEINF va organitzar la
primera CryptoParty que va tenir lloc a Barcelona, el 8
de juny en dos sessions, una de matí (10:00 – 13:30) i
altra de tarda (15:30 – 19:00) a la seu del COEINF .
Les Cryptoparties són tallers de divulgació de les
aplicacions i programes de xifrat en les comunicacions a Internet, oberts a tothom però especialment als
qui mai no les han fet servir. Es fan arreu del món per conscienciar i explicar la necessitat de protegir
els nostres ordinadors, dades i controlar la petjada digital a Internet davant possibles intrusions, pèrdua de
dades i robatoris o la captació de dades personals que a través de les cookies i el rastre de navegació
deixem a Internet.
Sessió flaix: “Què és Anonymous?”
El passat 11 de juny, ISOC-CAT (capítol català de la Internet Society) juntament amb el COEINF (Col·legi
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya) va organitzar la xerrada (oberta a tothom i gratuïta) sobre el
col·lectiu Anonymous.
De la mà del professor de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC) i estudiós d’aquest col·lectiu, Dr.
Jordi Delgado vam recorrer el naixement d’aquest col·lectiu, els valors que l’impulsen, les seves accions
més mediàtiques, per intentar entendre què és realment Anonymous i com s’explica des d’un punt de vista
sociològic i de comunitat en xarxa sense líders.
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Sessió flaix: Com trobar el que ja no hi és? (informàtica forense)
La Comissió de Peritatges del COEINF va organitzar una sessió de debat formatiu per a pèrits informàtics,
oberta a tots els col·legiats, amb el títol: Com trobar el que ja no hi és (informàtica forense), el dijous 13 de
juny a les 19 hores, a la seu del COEINF.
Ponent i moderador: Jordi Linares Blanco, Enginyer en Informàtica i expert en informàtica forense.
L’objectiu va ser poder saber que hi ha hagut un fitxer a un ordinador, trobar les seves característiques,
esbrinar quan es va fer servir, i fer matching entre l’ordinador i un fitxer que puguem tenir en un altre medi
i veure fins a quin punt podem garantir que es tracta del mateix fitxer.
Vam veure mecanismes que permeten trobar informació sobre fitxers que ja no hi són, i dels que tampoc
n’hi queda cap rastre, aprofitant els fitxers lnk (accessos directes de windows).
Sessió flaix: Certificacions professionals
El COEINF va organitzar el 27 de juny la sessió flaix: Certificacions professionals per a col·legiats /des del
COEINF, on es va presentar què són les certificacions professionals en el nostre àmbit (ITIL, PMP, AQPE,
ISACA) i que ens poden aportar com a professionals.

En aquesta ocasió vam comptar amb la participació del Sr. Joaquim Altafaja, President d’ISACA Barcelona i
membre del Consell Assessor del COEINF, que ens va presentar que és ISACA, quines són les certificacions
que proporcionen i la formació associada.
ISACA Barcelona, és una entitat afí al COEINF, capítol de l’organització internacional ISACA ofereix a
col·legiats/des condicions especials en els seus programes de formació per l’obtenció de certificats CISA,
CISM, CGEIT, CRISC.
Sessió flaix: CuVitt, més que un currículum
El COEINF, que té com objectiu donar suport a la millora professional i a l’ocupabilitat de col·legiats/des, ha
signat un acord de col·laboració amb CuVitt, un innovador sistema que permet a les persones construir el
seu perfil professional en tres dimensions, i obtenir el feedback necessari per a conèixer-se millor,
gestionar la seva marca personal i diferenciar-se de la resta de professionals, amb formació i experiència
similars.

Memòria COEINF 2013
20/03/2014
Pàgina 26

El sistema recull les dades
clàssiques
de
un
CV
tradicional i aquells aspectes
que fan única a la persona: les
expectatives, interessos i
talents, i ho presenta d’una
forma molt atractiva i
innovadora. A més, CuVitt
permet disposar d’un “site”
amb una URL personalitzable,
pujar arxius per avalar el
perfil professional, rebre
recomanacions,
obtenir
consells per a millorar la gestió de marca personal, etc.
Tot això permet a les empreses que cerquen els millors professionals, anar més enllà augmentant la seva
eficàcia en incloure criteris multidimensionals. Les empreses poden definir el perfil del professional que
necessiten triant o combinant entre més de 20 indicadors de trajectòria, 5 talents i 6 tipus d’expectatives
laborals.
CuVitt és el resultat d’anys de recerca i desenvolupament d’un grup multidisciplinari de psicòlegs,
matemàtics, informàtics i experts en usabilitat.
“T’animem a crear el teu CV multidimensional 2.0 amb CuVitt, et servirà tant per a mostrar-te al mercat
d’una forma innovadora i diferencial com per conèixer-te millor a tu mateix”, Daniel Fuster, Vicedegà
d’Ocupabilitat.
Accedir al CuVitt del COEINF: http://informatics.cuvitt.com
El 3 de juliol es va celebrar la sessió flaix: Cuvitt, més que un currículum, de 17:30 a 19:30, amb la
participació d’Alicia Malumbres, Fundadora de CuVitt, Eulogi Bordas, Director General i Daniel Fuster,
Vicedegà d’Ocupabilitat del COEINF, a la seu del Col·legi.
En aquesta sessió es va explicar com els talents personals, les expectatives professionals, junt amb els teus
coneixements i experiència formen el teu perfil diferencial i únic. Un 360º, per entendre com et perceben
els altres i rebre un complet feedback sobre els entorns professionals òptims per les teves expectatives.
Política Industrial TIC de Catalunya
Associacions d’empreses TIC de Catalunya i Col·legis Professionals van debatre sobre la política industrial
TIC de Catalunya com a sector d’activitat clau de creixement i d’ocupació d’alt valor afegit, en una trobada
el passat 29 d’octubre amb els representants de la Generalitat de Catalunya, Antoni Ma. Grau, Director
General d’Indústria i Joan Miquel Hernández, Director de Desenvolupament Empresarial.
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Antoni
Ma.
Grau
va
desenvolupar la nova política
industrial de Catalunya, alineat
amb RIS3CAT (Research and
Innovation Strategies for Smart
Specialization) en el marc de
l’estratègia Europa 2020, amb 7
sectors prioritaris per al
Govern: alimentació, energia i
recursos, sistemes industrials,
disseny, mobilitat sostenibile,
salut i experiència. En concret,
l’àmbit mobilitat sostenible està
directament relacionat amb les
TIC incloent internet, solucions mòbils i smart cities. Encara que el sector TIC no està entre les prioritats de
la política industrial, si es considera transversal a tots els sectors com la principal tecnologia clau
facilitadora (KET).
Aquesta política determinarà l’assignació dels fons europeus, els quals es decidiran projecte a projecte per
a cadascun d’aquests sectors prioritaris, sent el més habitual els projectes TIC.
Joan Miquel Hernández va explicar els fonaments del nou programa de clústers com a política instrumental,
amb la marca Catalonia Clusters que acreditarà els clústers existents i/o nous, així com els criteris de
participació en el programa: transversals amb representants de tota la cadena de valor, amb orientació al
mercat, presència empresarial significativa, i d’àmbit territorial mínim Catalunya.
A la trobada van participar associacions empresarials TIC, amb representació de grans empreses, de
mitjanes i petites, d’àmbit geogràfic, i de tecnologies específiques: Associació Catalana d’Empreses de
Consultoria (ACEC), Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), Associació
Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i Comunicació (AMETIC),
Barcelona Developers Conference (BCNDevCon), Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Associació
d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya (Catalunyapps), Associació Catalana d’Empreses
d’Informàtica (CatEI), Associació d’Empreses per al Programari Lliure (CatPL), Information Systems Audit
and Control Association (ISACA), Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT), Comissió TIC
de la UEA de l’Anoia (TICAnoia), TICGarraf-Penedès (en constitució), Associació d’empreses de tecnologies
de la informació i la comunicació d’Osona (TICOsona), Clúster TIC Reus (TICReus), i dels Col·legis
Professionals d’Enginyers Industrials (COEIC), d’Enginyeria en Informàtica (COEINF) i d’Enginyers de
Telecomunicació (CETC).
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Ramon Llull còctel
Amb motiu del dia de Ramon Llull - patró dels informàtics -, el
passat 27 de Novembre a les 19:30, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF) va organitzar un còctel
per celebrar-ho, a la seu del Col·legi.
Una bona ocasió per retrobar-se amb antics companys i companyes,
com per conèixer de nous, o simplement per mantenir viu o ampliar
el teu networking. Networking i col·laboració són dos actituds anticrisi clau, i vam aprofitar per compartir novetats interessants del
col·legi, professionals i el sector TIC que hem desenvolupat en
aquests àmbits.

El viatge de la Innovació
Coorganitzat pels Col·legis d’Economistes, Enginyers en Informàtica, Enginyers Industrials i Enginyers de
Telecomunicació, el passat 4 de desembre a les 19:00, va tenir lloc un acte sobre innovació amb Carlos
Domingo, President i CEO de Telefónica I+D, que recentment ha publicat el llibre “El viatge de la
Innovació”, a l’auditori del Col·legi d’Economistes.

Carlos Domingo, doctor i enginyer en informàtica por la UPC, máster en Ingeniería informática pel Tokyo
Institute of Technology i executive education a Stanford va parlar de com innovar amb èxit, per que les
coses no sempre funcionen com s’han previst i molt menys en la Innovació.
19:00 Registre i networking
19:20 Benvinguda, Joan B. Casas Onteniente, Degà del Col∙legi d’Economistes de Catalunya
19:30 Presentació de Carlos Domingo, Xavier Llobera, Vicedegà d’Innovació del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya
19:35 El viatge de la Innovació, Carlos Domingo, President i CEO de Telefónica I+D
20:15 Col·loqui
20:30 Tancament, Mingo Olmos, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
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5.2 Participació i col·laboració amb altres entitats
InnoEmprèn, Programa d’Alt Rendiment per a Emprenedors
El programa d’alt rendiment InnoEmprèn de
Tecnocampus és un intinerari d’acompanyament a
projectes d’emprenedoria i als seus promotors per
tal de maximitzar el valor afegit dels mateixos a
partir d’un portfoli de serveis intensius
en: tutorització, formació, assessorament,
networking, mentoring, coaching,, activació
de
contactes, accéss a finançament, …
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya va col·laborar amb Tecnocampus
en aquest programa que té com a objectiu
l’estimulació, captació i posada en marxa de projecte de gran projecció i valor afegit adreçat a emprenedors
i emprenedores amb projectes de base innovadora.
El programa es va executar des del 21 de febrer fins el 15 de juliol. Les sessions i reunions presencials es
van impartir a Tecnocampus.
La nostra recomanació va ser la conferència Passió per emprendre a càrrec d’Albert Bosch, que va tenir lloc
el 31 de Gener a les 18:30 a l’Auditori del TecnoCampus.
Albert Bosch és aventurer i emprenedor. Entre les seves aventures més destacades, ha creuat l’Antàrtida
en solitari sense assistència des de la costa fins el Pol Sud (1.152 km) i ha participat en 8 Dakars (2 en moto i
6 en cotxe). A més és corredor habitual d’Ultra Maratons i ha completat el projecte “7 cims” (escalar les
muntanyes més altes de cada continent, amb l’Everest com a punt final).
Aquesta passió pels reptes l’aplica també a la seva vida professional, ja que és empresari des dels 26 anys.
El 2004 va fundar INVERGROUP, una plataforma per a gestionar diferents projectes d’emprenedoria en
l’àmbit de l’energia i el medi ambient.
Riscos, Control i ús de Certificats en Entorns Corporatius
ISACA va organitzar la sessió formació continuada Riscos, Control i ús de Certificats en Entorns Corporatius
amb la presència de José María Jimenez i Salvador Simarro, Director Tècnic i Responsable de Consultoría de
Víntegris, el dimarts 5 de Febrer a IL3.
El COEINF va disposar de places limitades sense cost per a col·legiats/des gràcies al conveni de col·laboració
amb ISACA.
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gigaTIC 2013
Un cop més itSMF Espanya a Catalunya i ISACA Barcelona, uneixen les seves forces a la setena edició del
que és a hores d’ara un dels esdeveniments més consolidats i de major rellevància a Catalunya en matèria
de Millors Pràctiques en Govern i Gestió de Serveis TIC, inaugurant la “TecnoWeek” de Barcelona prèvia al
Mobile World Congress 2013 i creant la primera edició del esdeveniment conjunt: gigaTIC, Congrés de la
Governança i la Gestió Avançada de les TIC: gigaTIC 2013.
El Congrés gigaTIC 2013, sota el lema “Potenciant la nostre Excel·lència” està emmarcat dins de la
TecnoWeek i es celebrarà el poper dia 18 de Febrer de 2013, a l’auditori de Telefònica de Diagonal 00 de
Barcelona, on es va parlar i compartir continguts i millors pràctiques de Governança i Gestió de Serveis TIC,
(Cobit tm 5, ITIL® 2011, ISO20000, ISO38500, ISO 27000, Cloud Computing, etc.) i on es van debatre els
temes més candents de la professió (Innovació, BYOD, Mobilitat, Xarxes Socials Corporatives, etc.).
El COEINF va disposar de 10 places sense cost per a col·legiats/des gràcies al conveni de col·laboració amb
ISACA.
Dia de la Internet Segura
El COEINF es va adherir al Dia de la Internet Segura (Safer Internet Day SID) organitzat per Insafe (Xarxa Europea per a una Internet Segura) que es
va celebrar el 5 de Febrer per promoure un ús més segur i responsable de
les tecnologies en línia i els telèfons mòbils, especialment entre els nens i
els joves de tot el món.
El 2013 va ser la desena edició de l’esdeveniment amb el tema del dia “drets
i responsabilitats” en línia, quan amb l’objectiu d’animar als usuaris a
“Connecta’t amb respecte“.
Especialment en l’àmbit educatiu, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
del Departament d’Empresa i Ocupació ha treballat amb el Departament d’Ensenyament i Interior una sèrie
d’orientacions per a la comunitat educativa. Orientacions per al tractament del mal ús de les pàgines
INFORMER
Noves amenaces, noves respostes: la protecció de la informació com a estratègia de valor
ISACA Barcelona va organitzar la ponència de formació continua “Noves amenaces, noves respostes: la
protecció de la informació com a estratègia de valor” el 5 de març a Edifici CTiTI.
El COEINF diposa de places limitades sense cost per a col·legiats/des gràcies al conveni de col·laboració
ISACA – COEINF.
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NFC – Mobile Payment
El NFC Mobile payment, acte organitzat per ESADE el 6 març.
El pagament a través de dispositius mòbils es troba en un moment culminant i a l’avantsala de la seva
posada en marxa a gran escala. El sector bancari i el de transports són els que estan apostant més fort pel
pagament amb mòbil i NFC, encara amb reptes pendents. En termes econòmics, s’espera que el 2017 les
transaccions derivades de la tecnologia NFC moguin entre 110.000 i 150.000 milions de dòlars americans.
Espanya és el primer país de la Unió Europea en l’ús de telèfons intel·ligents, amb 19 milions de dispositius,
cosa que la fa molt atractiva per a la implantació de tecnologies NFC. Així mateix, Espanya en general i
Barcelona en particular estan atraient empreses i talent, gràcies al Mobile World Capital, que sens dubte
ajudaran a dinamitzar aquest nou ecosistema.
Benvinguda i cloenda: Ginés Alarcón, president del Club BIT ESADE Alumni i membre del Consell Assessor
del COEINF.
El COEINF va posar a disposició places limitades sense cost per a col·legiats/des gràcies a l’acord marc amb
ESADE.
Cloud Computing Made Easy
Curs organitzat pels tres capítols espanyols de ISACA: Barcelona, Madrid i València, de manera conjunta,
amb la col·laboració del Consell General d’Economistes, el 18 d’abril 2013 Madrid, i seguiment en línia
Preu general 300 EUR + IVA amb un 20% de descompte per a col·legiats/des del COEINF gràcies al conveni
de col·laboració ISACA – COEINF.
Productivity Start Apps Camp
El Centre d’Innovació de Microsoft a Catalunya (MIC Productivity), del qual el COEINF és soci institucional,
amb la col·laboració de SUG.CAT i del Centre d’Innovació de Microsoft a Cantàbria (CIIN), va organitzar un
camp per a desenvolupadors i emprenedors que vulguin conèixer aquest nou mercat: la programació
d’aplicacions de productivitat per Office 2013, Office365 i Sharepoint.
Una activitat dirigida tant a perfils d’emprenedoria tecnològica com a estudiants (d’ambit TI) com a
professionals experts en el desenvolupament, ja que inclou diferents alternatives per a cadascun d’aquests
perfils.
25 anys d’estudis d’informàtica a la UdG
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG), va
organitzar la jornada 25 anys d’estudis d’informàtica a la UdG, el 3 de maig
de 16:30 a 19:00 amb la participació del COEINF i conferència de Xavier
Llobera, General Manager del Microsoft Innovation Center for Productivity i
Vicedegà d’Innovació del COEINF i Dr. Quim Salvi, Catedràtic del
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Director de
l’EPS, entre d’altres.
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Quant a la directiva de serveis i la seva transposició que marcarà la normativa bàsica estatal, el conseller de
Justícia es va comprometre a negociar amb el col·lectiu aspectes com els règims transitoris llargs per
adaptar les seves estructures, normes i funcionament en benefici de les persones i dels professionals.
En aquest sentit, el conseller va puntualitzar que “hem d’estructurar i dissenyar entre tots noves relacions
de cooperació publicoprivada”. Per això, la Generalitat compta amb els col·legis professionals per delegar
funcions que es poden desenvolupar millor des d’aquests organismes, per proximitat al ciutadà, per
exemple.
El titular de Justícia va voler concloure la seva intervenció destacant la tasca que du a terme l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 90 col·legis amb més de
150.000 col·legiats de tots els àmbits professionals
Aquesta Jornada va tenir per finalitat unificar criteris i accions de resposta a l’Avantprojecte de llei que
prepara el Govern de l’Estat sobre serveis professionals, que pretén, entre d’altres qüestions, modificar el
règim de la col·legiació, suprimir la incompatibilitat entre exercir d’advocat o de procurador i centralitzar
les competències col·legials en l’Estat, cosa que va comportar la interposició d’un recurs
d’inconstitucionalitat per part de la Generalitat.
Presentació del Baròmetre del Sector Tecnològic 2013 i celebració del 10è Aniversari de Ctecno
El 17 de juny a les 19:00 a Aula Magna d’IESE,
Campus Nord IESE (C/Arnús i Garí, 5 – 08034,
Barcelona), Ctecno va presentar el Baròmetre
2013 i va celebrar el seu 10è aniversari.
Baròmetre del Sector Tecnològic 2013
Un estudi profund sobre la realitat del sector,
que aporta una exhaustiva diagnosi gràcies a un
treball de camp en el que han participat més de
400 empreses tant de l’oferta TIC com dels
principals sectors de la demanda. El Baròmetre,
amb la col·laboració del COEINF entre
altres, inclou prospectiva sobre la base de líders
d’opinió del sector i de focus groups i s’ha
consolidat com una de les millors base per
construir les estratègies de futur de qualsevol empresa TIC a Catalunya.
Les empreses catalanes del sector de les tecnologies de la innovació i el coneixement (TIC) van facturar el
2012 un 2,2% menys fins situar-se en una mica més de 16.000 milions d’euros.
Així es desprèn del V Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya elaborat per la Fundació Cercle
Tecnològic de Catalunya (CTecno) en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i el COEINF
entre altres, segons el qual el 58% de les companyies exportadores van incrementar les seves vendes,
mentre que només el van fer el 41% de les no internacionalitzades. L’estudi també recull que el 47% de les
empreses TIC no internacionalitzades ha reduït la seva facturació, davant del 23% de les exportadores.
“La crisi està generant moltes dificultats, però també crea oportunitats, com l’explotació de la
internacionalització davant la congelació del mercat intern”, ha explicat el president de la Fundació
i membre del Consell Assessor del COEINF, Jordi William Carnes.
Mingo Olmos, Degà del COEINF: “El món en general, però més el sector TIC, agafa contínuament
més velocitat. Per això necessitem professionals més dinàmics, empreses més àgils i flexibles amb projectes
atractius per aquests professionals, dirigides per un management més propi del segle XXI”
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11a Festibity
La Festibity d'aquest 2013 va girar al voltant de l'Smart Citi. Oportunitat i necessitat?
Organitzada per FIB Alumni, l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la
UPC, l’11a Festibity va tenir lloc lloc el 25 d’abril del 2013 a l’edifici DHUB de Barcelona.
Durant l’acte es van lliurar les Mencions Festibity: FiB, Honorífica, Iniciativa TIC i FiberEmprenedor, amb la
novetat, aquesta edició, de premiar el guanyador del concurs de FIB Apps 2013.
Benvinguda institucional, a càrrec de Sr. Albert Pallejà, President de FIB Alumni.
Una aproximació al món de les Smart Cities. Debat Necessitat i oportunitat?


Sr. Antoni Vives, tercer tinent alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.



Sr. Antoni Brey, president d’Urbiótica.



Modera: Pilar Conesa, fundadora d’Anteverti, directora de l’Smart City Congress i membre del
Consell Assessor del COEINF

Intervenció del Sr. Felip Puig
Lliurament concurs FIB Apps 2013, amb el director general de la MWC i membre del Consell Assessor del
COEINF, el Sr. Ginés Alarcón 1r Premi FIB Apps 2013. Lliura l’Excm. Alcalde de Barcelona, el Sr. Xavier Trias.
Aquest any la Menció FiberEmprenedors, que premia l’èxit dels emprenedors, ha sigut empat entre
l’empresa UWhisp i Opentrends, premi recollit per Juanjo Giménez, CEO d’Opentrends i exDegà del
COEINF.
Durant l’acte s’han lliurat les mencions Festibity:


Menció FIB: Jaume Barceló




Menció honorífica: Joan Majó
Menció iniciativa TIC: Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadana Municipal de Barcelona.



Menció FIBER emprenedor: UWHISP i OPENTRENDS



Premi FIB APPS 2013 1er Premi: CLAP, una aplicació que ens permet visitar una ciutat a través
d’una pel·lícula i de forma interactiva, desenvolupada per l’Escola Audiovisual Gobelins de París.

Aquesta gran festa del sector ha comptat amb l’assistència de més de 500 persones del sector de les TIC,
del sector polític, universitari i econòmic i es referma un any més com la trobada per excel·lència del sector
de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya.
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Història de la Informàtica a Catalunya i a Espanya
El curs 2012-13 va ser un curs d’aniversaris
informàtics. La Facultat d’Informàtica de Barcelona
(FIB) de la UPC va cunplir 35 anys mentre que els
Estudis
d’Informàtica,
Multimèdia
i
Telecomunicació (EIMT) de la UOC en van fer 15. El
2012 va estar declarat com l’Any de la Informàtica a
Espanya, i mundialment com l’Any del Centenari
Turing.
Per això, transcorreguts 50 anys des de l’arribada
dels primers ordinadors a casa nostra, ara és un bon
moment per començar a conèixer com van ser els
nostres orígens informàtics, amb un especial èmfasi
en els seus inicis a Catalunya. Encara podem gaudir
de molts dels nostres pioners, els que van desenvolupar els primers projectes informàtics durant els anys
60 i 70 del segle XX, quan tant la professió com la disciplina s’inventaven a sí mateixes.
Amb aquest propòsit, la FIB i els EIMT, amb el suport del COEINF entre altres institucions, va organitzar un
cicle de taules rodones que va recorrer alguns d’aquells moments heroics de la nostra informàtica. Ho va
fer de la mà d’una nodrida representació dels principals informàtics que van contribuir al seu
desenvolupament inicial, a empreses, administració i universitats. Col·legues que representen un col·lectiu
molt més ampli, que va ajudar a crear i consolidar un sector i una disciplina que des d’aleshores no han
parat de créixer.
Aprofitant aquest cicle, es va oferir als assistents la possibilitat de visitar les tres exposicions sobre història
de la informàtica organitzades respectivament pels EIMT-UOC, la FIB-UPC i el mNACTEC, i que va ser
temàticament complementàries entre sí. Aquestes visites va ser guiades per algunes de les persones que
van ser responsables de disseny de les tres exposicions, respectivament.


24 d’abril a EIMT-UOC: Cibernètica i Automàtica: inicis universitaris i empresarials



15 de maig a EIMT-UOC: Informatització dels JJOO’92



12 de juny a EIMT-UOC: Informàtica universitària: primeres aplicacions i serveis



25 de setembre a la FIB: Primera Informàtica Municipal: Barcelona-Madrid



16 d’octubre a la FIB: Arribada de les multinacionals informàtiques.



13 de novembre a la FIB: Teleprocés “Made in Spain”: de Barcelona al món.



27 de novembre a la FIB: 101 Anys de Turing: matemàtic, enginyer i persona.

TurisTIC, el fòrum del Turisme i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
El Fòrum TurisTIC és un congrés sobre l’aplicació de les TIC al sector del Turisme organitzat per Barcelona
Digital Centre Tecnològic, amb el suport del COEINF entre altres entitats. És un punt de trobada entre
oferta i demanda d’empreses d’ambdós sectors en el que es presentaran les últimes solucions TIC i les
últimes novetats en aplicacions mòbils. El Fòrum TurisTIC va ser un espai que va girar entorn de com les
noves tecnologies poden enfortir el sector turístic fent-lo més productiu i competitiu en l’entorn de la
mobilitat.
El Fòrum TurisTIC es va celebrar el dies 21 i 22 de maig de 2013 en el CaixaForum de Barcelona.
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Bizbarcelona
Els dies 5 i 6 de juny, Bizbarcelona va tornar a reunir la major concentració d’emprenedors i empresaris del
moment entorn de diferents espais d’assessorament, networking i inspiració. L’objectiu va ser ajudar-los a
accelerar la posada en marxa de nous negocis i a impulsar el creixement de pimes ja existents. Aquest
esdeveniment per a la iniciativa emprenedora, empreses i autònoms va dedicar una especial atenció a
l’accés al finançament, tan necessari per generar activitat econòmica i ocupació en l’actual conjuntura.
En aquesta edició, Bizbarcelona va estructurar els seus continguts entorn de cinc grans blocs temàtics:
finançament i gestió empresarial; comunicació 2.0 i relació amb clients; vendes i internacionalització; noves
oportunitats i tendències; i innovació en productes i serveis.
Els 12.000 visitants previstos van poder participar en més de 150 conferències, tallers i espais
d’assessorament, dissenyats en funció del cicle de vida d’un projecte empresarial: creació, creixement i
transformació. Així, tant emprenedors en fase de gestació d’un negoci com a propietaris de pimes i
treballadors per compte propi va trobar en un mateix emplaçament solucions pràctiques, suport
institucional, vies d’accés al crèdit i respostes a mida de les seves necessitats.
El COEINF com a membre de la Intercol·legial gràcies a l’acord amb Bizbarcelona amb el que col·legiats/des
van poder accedir gratuïtament al Saló.
Riscos, contractació i evaluació de serveis al núvol
ISACA Barcelona organitza la jornada “Serveis al núvol: Riscos, Contractació i Evaluació” el proper 7 de
maig a partir de les 16:00 a CTiTI amb la col·laboració del COEINF entre altres institucions.
El COEINF diposa de places limitades sense cost per a col·legiats/des gràcies al conveni de col·laboració
ISACA – COEINF.
Responsabilitat Civil professional, en l’àmbit de l’Enginyeria
La Comissió sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial, a la que pertany el COEINF,
va organitzar la Jornada de Responsabilitat Civil professional el dia 11 de juny a la Sala d’Actes del Col·legi
Oficial d’Agents Comercials.
La responsabilitat civil professional és un tema clau per a l’exercici dels professionals titulats i, en particular,
per als de l’enginyeria, arquitectura i tècnica. L’objectiu de la Jornada és presentar les diferents
particularitats que comporta la responsabilitat civil en l’àmbit de l’enginyeria, arquitectura i tècnica per
poder tenir una visió àmplia i conjunta de les problemàtiques que implica, per impulsar iniciatives per
resoldre-les i conscienciar el col·lectiu.
BDigital Global Congress 2013: Els reptes del Big Data
Durant els dies 12, 13 i 14 de juny es van organitzar sessions temàtiques, de debat i networking entorn en
el repte que suposa gestionar i analitzar el Big Data, el gran flux de dades fruit de la revolució digital i
mòbil. Barcelona Digital et porta d’alguns dels especialistes més rellevants en Big Data.
El COEINF és entitat col·laboradora del BDigital Global Congress.
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DatacenterDynamics
DatacenterDynamics Converged, l’únic fòrum capaç de reunir als millors ponents nacionals i
internacionals, els casos pràctics més punters i les últimes novetats del sector de centres de dades, es va
celebrar el 12 de juny a Kinépolis, Madrid.
En la seva aposta per la millora i el canvi, aquesta 6a edició inclourà dos workshops eminentment pràctics:
“Reducció d’energia al centre de dades” i “El data center del futur” i 3 taules rodones centrades en DCIM,
cloud i les TI en el centre de dades.
El COEINF com a partner de DatecenterDynamics ofereix a col·legiats/des un 30% de descompte en el preu
de l’acces al congrés.
Fer-se autònom: itinerari i passos a tenir en compte
L’Associació Intercol·legial, de la qual el COEINF és membre, va organitzar el 27 de juny una jornada
gratuïta adreçada a tots els col·legiats en la que es donarà a conèixer la figura del treballador autònom des
de totes les seves vessants. A la Sala d’Actes del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona – COACB.
Durant l’acte es van analitzar els drets i obligacions que envolten a aquesta figura, els tràmits de constitució
des d’una visió pràctica, ajuts, subvencions i beneficis fiscals, seguretat social, formació i gestió d’impagats,
etc.
ProCatTIC 2013
Professionals Catalans de les TIC (ProCatTIC), grup
de
LinkedIn
on més
de
8400 membres
comparteixen
coneixements,
experiències,
projectes i fan xarxa, creat i impulsat per Sergi
López, Enginyer en Informàtica, va organitzar el 19
de juny la seva segona trobada ProCatTIC 2013,
un any més amb el suport del COEINF entre altres
entitats.
2013 va ser el ProCatTIC dels emprenedors i les start-ups. El nostre sector i la nostra societat, necessita
d’aquests emprenedors així com d’activitats i punts de trobada on tots ens podem desvirtualitzar,
compartir coneixement i experiències i generar oportunitats.
Consell TIC de Catalunya
El conseller Felip Puig va fer lliurament el document
definitiu de l’Agenda Digital per a Catalunya 2020 als
membres del Consell TIC, que han participat activament en
l’elaboració d’aquest marc de directrius amb l’objectiu de
fer de Catalunya un país referent en TIC a Europa.
L’Agenda Digital per a Catalunya 2020 posa la mirada en el
2020 com a any emblemàtic en què els fruits d’aquest
treball han de ser una realitat tangible per a ciutadans i
empreses, en línia amb els plans de la Unió Europea
formulats en l’Agenda Digital per a Europa, i d’acord amb
els objectius marcats al Pla idigital del Govern
català. Idigital, Agenda Digital per a Catalunya 2020 és,
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doncs, la concreció de les estratègies de desenvolupament de les TIC i un full de ruta que ha de permetre a
Catalunya aconseguir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament
de les TIC.
Felip Puig va lliurar el document en el marc de la tercera sessió ordinària del Consell TIC de Catalunya,
l’òrgan col·legiat que assessora el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en
matèria de polítiques de telecomunicacions i societat de la informació i que promou la coordinació de les
actuacions dels agents sectorials orientades a impulsar les TIC a Catalunya. Tant els membres del Consell
TIC com els representats de les entitats adherides (entre elles el COEINF) han participat activament en
l’elaboració d’aquest document en els darrers mesos, una mostra de col·laboració i coordinació de la
societat civil amb l’actuació pública, ja que recull aportacions dels diversos agents que intervenen en
l’impuls de les TIC al nostre país, ja sigui des del món empresarial, professional o acadèmic.
En aquest sentit, Puig va agrair i reconèixer la col·laboració del sector en general i del Consell TIC en
particular, tot assegurant que amb el seu feedback i les aportacions rebudes per les diferents entitats
empresarials, professionals i sectorials s’havia pogut elaborar el document definitiu de l’Agenda Digital per
Catalunya 2020 i s’havia posat el fil a l’agulla del ple desenvolupament de la societat digital catalana.
Lliurament de certificats AQPE als enginyers d’Aqualogy
Aqualogy ha estat la primera empresa que ha començat a certificar els seus professionals de l’enginyeria,
segons el model AQPE, i el 19 de juliol de 2013 es va realitzar la cerimònia de lliurament de certificats
professionals a la seu del Foment del Treball de Barcelona.
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Programa
12:30 Benvinguda de Josep Manuel Basáñez, Vicepresident de Foment del Treball
12:40 Parlaments de Joan Vallvé, President de l’AQPE, Josep Oriol, Vicepresindet de l’AQPE i Manuel
Cermerón, Director General d’Aqualogy
13:15 Lliurament de Certificats AQPE
13:30 Clausura de Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya
La Diada
Com cada 11 de setembre, representats de tots els/les Enginyers/es de Catalunya van participar en la
tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanovas en el marc d’actes institucionals de la Diada
Nacional de Catalunya, junt amb altres entitats de la societat civil catalana, govern de la Generalitat i partit
polítics.

Per part del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica va participar Mingo Olmos, Degà, juntament amb
representants d’altres professionals de l’Enginyeria a Catalunya.
Gestió de Continguts Empresarial
ISACA Barcelona, entitat afí al COEINF, va organitzar aquesta sessió el proper 17 de setembre a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) La ponència de formació contínua serà sobre: “Gestió de
Continguts Empresarial” amb la presència d’Oscar Saro, Founder & CEO en Technology for Business
Solutions (TBS).
El COEINF va disposar de places limitades sense cost per a col·legiats/des gràcies al conveni de col·laboració
ISACA – COEINF.
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MoodleMoot 2013
CV&A Consulting va organitzar conjuntament amb
IDEC la MoodleMoot 2013 amb la col·laboració del
COEINF, CatPL (entitat afí al Col·legi) i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
La trobada va permetre compartir coneixements sobre la plataforma d’aprenentatge virtual Moodle del 26
al 28 de setembre, a l’IDEC – Universitat Pompeu Fabra.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és la plataforma web LMS (Learning
Management System) de programari lliure líder en formació que dona suport a la gestió d’aprenentatge en
línia.
El COEINF va subvencionar 2 tickets sense cost per a col·legiats/des.
Catosfera
El Teatre Auditori de Granollers va acollir setmana la trobada anual de la Internet catalana. L’edició
d’enguany s’ha centrat en els professionals catalans que ocupen alts càrrecs en empreses multinacionals
d’Internet.
Les Jornades de la Catosfera són un cicle de xerrades en clau
tecnològica que se celebren anualment a Granollers, i que
pretenen posar de manifest la Internet catalana i la seva
activitat en les xarxes socials i les formes de comunicació 2.0.
Al mateix temps, la Catosfera serveix com a rerafons i punt de
trobada per als blocaires i tuitaires catalans.
La 6a Catosfera, enguany es va celebrar del 27 de setembre al
4 d’octubre, amb ponències, activitats, i formació, incloent els
Premis Blogs de Catalunya, organitzats per stic.cat.
En l’edició d’aquest 2013 van participar catalans que estan
treballant en les principals empreses mundials d’Internet, com
Google, Facebook, Twitter, Spotify, etc. Sota el títol «De
Catalunya a Silicon Valley», es va mostrar com la inversió per la recerca i l’I+D és fonamental per poder
crear grans projectes, i com a Catalunya existeix un gran talent, que sovint ha d’anar a trobar la feina a fora.
La Catosfera 2013 va comptar amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya i el patrocini d’Internet Society Catalonia Chapter, entitat afí al COEINF, entre altres entitats.
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Congrés ISACA
ISACA Barcelona, entitat afí al COEINF, va organitzar el 15 d’octubre del 2013 el 3er Congrés “ Valor i Gestió
Garantida” orientat als professionals de les tecnologies de la informació per aprofundir en la“Posada en
Valor del Coneixement TIC” que permeti assignar un horitzó d’innovació i qualitat amb la participació de
destacats conferenciants i el suport d’institucions representatives.
La jornada va comptar amb la participació entre d’altres de: Carles Flamerich, Director General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació i membre del Consell Assessor del COEINF, Joaquim
Altafaja, President d’ISACA Barcelona i membre del Consell Assessor del COEINF, Josep Rof, CIO de Grup
Agbar, Josep Coderch, CIO d’IESE Business School i membre de la Junta directiva del Consell de CIOs de
Catalunya (CIOs.cat), Eduard Martín, Director d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de
l’IMI de Barcelona i Vicedegà de Societat del Coneixement del COEINF, …
La quota d’inscripció al congrés és 150 EUR. Gràcies al conveni de col·laboració ISACA – COEINF, es van
posar a disposició 20 invitacions per a col·legiats/des del COEINF.
Acte d’inauguració del curs de l’EPS de la UdG
L’acte d’inauguració de curs de l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat de
Girona (UdG), dut a terme el 15 d’octubre a la
Sala d’Actes del centre, es va centrar en la
commemoració dels 25 anys dels estudis
d’informàtica a Girona, per la qual cosa va
pronunciat la lliçó inaugural el Dr. Pere
Brunet, catedràtic del departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UPC.
En el marc de la cerimònia d’obertura del
curs, també es va fer lliurament del premi al
millor expedient d’Enginyeria en Informàtica,
atorgat a Carles Soler, i entregat pel Degà del
COEINF, Mingo Olmos.
El director de l’Escola Politècnica Superior, Joaquim Salvi, va demanar més divulgació de “les notícies
positives” que genera l’Escola, va parlar de la capacitat d’innovació i de les noves propostes docents de
l’EPS, com ara les dues titulacions dobles implantades aquest curs. Al mateix temps, va encoratjar els
“alumnes que ara se’n van” per tal que facin pedagogia i promoció de la UdG i de la Politècnica.
A l’acte també va participar Màrius Gómez - Vicedegà d’Universitats i Transferència Tecnològica compartint
jornada amb Josep Soler, coordinador dels estudis de Master en Enginyeria en Informàtica de la UdG, i
Eusebi Calle, coordinador dels estudis de Grau en Enginyeria en Informàtica de la UdG i delegat del COEINF
a Girona, a més companys del COETIC.
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Smart City Expo
Smart City Expo World Congress, l’esdeveniment
clau per al sector de les Smart Cities, cita obligada
per compartir i conèixer les solucions i les idees
més innovadores, es va celebrar del 19 al 21 de
novembre a la Fira de Barcelona.
Els líders mundials del sector de les Smart Cities
es van reunir a l’Smart City Expo World
Congress. Un esdeveniment imprescindible per a
qualsevol especialista que vulgui conèixer les
últimes tendències. Amb les millors empreses del
sector, per fer negocis reals i trobar solucions
reals.
La Fira de Barcelona va oferir el 50% de descompte per a col·legiats/des del COEINF en l’acreditació al
Smart City Expo World Congress.
Barcelona Developers Conference 2013 update
3ra edició de la Barcelona Developers Conference, on l’equip organitzador va convertir el Museu
del Disseny DHUB en un autèntic centre tecnològic amb diverses exposicions dedicades als temes
principals: Cloud, Mobile, Robotics i Open Source.
Com a principals àrees destacades l’edició d’enguany va comptar amb les BcnDevCon talks,les sessions
escollides per l'organització amb empreses com Spotify i Microsoft entre altres i els ‘call 4 papers’, sessions
proposades per gent de les comunitats per compartir els seus coneixements i experiencies en el món de les
noves tecnologies.
A més va comptar amb les habituals Hackathons: una enfocada al desenvolupament d’una aplicació/joc
amb finalitat educativa i l’altra enfocada al disseny d’un robot. Totes dues amb una durada de 24 hores i
diferents premis per als participants. Hi va haver moltes sorpreses juntament amb la tradicional pizza de la
BcnDevCon i la batalla dels sabres d’escuma.
Un espai de 600m2 dedicat a la RetroBarcelona, una exposició gratuïta de retroconsoles on va poder
apreciar des de la primera consola que va veure la llum l’any 1972, la Magnavox Odissey, fins les consoles
més actuals.
Per als interessats/des en les metodologies Agile, una secció dedicada als seus principis, fonaments
i pràctiques. A l’estació Agile es van incloure sessions d’Inception, Agile Games, LEGO Serious Play, Product
Owner Dojo, etc.
La nit també va ser protagonista amb dues festes: la Early Beer party i la Startup party. La Early Beer va ser
el punt de partida de la conferència, el 7 de novembre a partir de les 8pm a la Fàbrica Moritz. Es va
presentar de forma oficial la 3ra edició de la BcnDevCon i va servir per reunir a totes les comunitats
tecnològiques possibles (GDG & Android, Barcelona JS, .NET, WebCat, SCALA). La Startup party va ser una
festa de networking per agrupar a totes les startups tecnològiques i es va aprofitar per continuar la tasca
social que ha estat realitzant l’equip des de la seva primera edició, recol·lectar fons per a la recerca del
càncer. Aquest any, tots els diners recaptats s'han donat a l’Hospital Sant Joan de Déu.
El COEINF, un any més amb com a media partner del BCNDevCon, va realitzar el sorteig de 2 invitacions per
a col·legiats/des.
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Congrés “Rural Smart Grids”
El II
Congrés
“Rural
Smart
Grids”, organitzat pel Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català
d’Energia, la Fundació del Món Rural i
Localret va tenir lloc els dies 7 i 8 de
novembre
de
2013 a Lleida,
amb
l’objectiu de reunir als principals actors i
debatre sobre per què i cóm implantar
xarxes intel·ligents d’energia al món rural
com a vehicle de desenvolupament
territorial de Catalunya i explorar les
oportunitats d’activitat i de negoci.
Aquest any el congrés se centrarà en
l’aigua com element de gestió de l’energia.
El Congrés s’estructura en tres blocs que abracen àmbits temàtics diferenciats: l’aigua com a vector
energètic, les TIC com a eines per a gestionar i estalviar recursos hídrics i l’aigua com a vertebrador social i
territorial.
El programa d’aquesta segona edició està ple d’experiències que permetran els assistents trobar idees de
negoci, futures col·laboracions i sinèrgies professionals. Alhora també podran conèixer de ben a prop les
polítiques públiques que s’estan engegant al respecte ja que el Congrés compta amb la presència d’Enrique
Garcilazo, cap de l’àrea de desenvolupament rural de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), l’encarregat de realitzar la conferència inaugural.
El preu d’inscripció és 90 EUR de qüota general, 60 EUR per a col·legiats/des del COEINF, i 30 EUR per a
estudiants.
BDigital Apps 2013
El BDigital Apps és el congrés especialitzat en aplicacions mòbils, les últimes novetats i tendències del
sector de la mobilitat i la seva estratègia. Té com a objectiu impulsar un dels sectors que més negoci genera
actualment – el de les aplicacions mòbils- i catalitzar noves oportunitats de negoci en un entorn de
generació de coneixement.
La quarta edició del BDigital Apps va tenir lloc el 2, 3 i 4 de desembre al CosmoCaixa de Barcelona -capital
del mòbil mundial- i va comptar amb experts a nivell nacional i internacional que reafirmaran la tendència
de creixement del sector per als propers anys.
FinAppsParty
FinAppsParty és un dels esdeveniments de referència per als desenvolupadors, dissenyadors, ideadors i
creadors per crear prototipus d’apps mòbils per serveis financers, es va celebrar el divendres 22 de
novembre al CCIB a Barcelona, capital mundial del mòbil. La FinAppsParty està organitzada per “la Caixa”,
amb el suport de Barcelona Digital i la col·laboració del COEINF entre altres entitats.
L’objectiu de la FinAppsParty és premiar els 3 millors prototipus d’aplicacions mòbils més innovadores que
aportin noves funcionalitats, prestacions, originalitat en la imatge gràfica, navegació, usabilitat, etc., dins
dels serveis financers.
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La prova del control efectiu a la reforma del Codi Penal
ISACA Barcelona, entitat afí al COEINF, va organitzar el 3 de desembre la jornada La prova del control
efectiu a la reforma del Codi Penal. Una oportunitat pels auditors informàtics, a IL3. Institut de Formació
Contínua.
Gràcies al conveni de col·laboració ISACA – COEINF, hi han places subvenciones sense cost per a
col·legiats/col·legiades del COEINF.
Smash Tech Mobile Technology
Smash Tech va organitzar una jornada intensiva sobre Mobile Technology on es van tractar temes com el
desenvolupament d’apps, l’experiència d’usuaris, responsive designs, sistemes de pagament i el futur dels
nous dispositius mòbils. El 5 de desembre al Mobile World Centre.
El COEINF com a media partner va oferir descompte del 25% a per a col·legiats/des del COEINF a les
activitats amb cost.
IoT Forum
Barcelona Digital va organitzar el IoT Forum, la
jornada especialitzada en Internet of Things (IoT) que
se celebrarà a Barcelona el 12 de desembre de 2013 a
l’Auditori del Cibernàrium, amb el COEINF com a
entitat col·laboradora.
L’IoT Forum és … l’espai per conèixer les iniciatives i
projectes més innovadors sobre Internet of Things, un
punt de trobada entre les grans empreses del sector,
emprenedors i investigadors de projectes europeus,
networking d’alt valor afegit entre tots els actors
presents i un aparador privilegiat en què les empreses puguin presentar les seves propostes.
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5.3 Declaracions Públiques
Campanya de suport a la inclusió de l’Enginyeria Informàtica a la llei de Serveis Professionals
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial d’Internet i de la Societat de la Informació, del 17 de maig, els
sotasignants Col·legis Oficials i Associacions vam manifestar el nostre suport:
 Perquè les Enginyeries Informàtiques siguin reconegudes professionalment en el Projecte de Llei
de Serveis Professionals, igual que la resta de professions d’enginyeria, donat que són un element
indispensable en la formació i creixement de la societat actual, i aquest fet suposaria un greuge
inacceptable.
 Exigim un tracte just i equànime respecte a la resta d’enginyers, enginyers tècnics i graduats, tant a
nivell professional com universitari, que desenvolupi i dignifiqui l’Enginyeria en Informàtica,
l’Enginyeria Tècnica en Informàtica i el Grau d’Enginyeria Informàtica com a professions sòlides i
amb vista al desenvolupament present i futur del país
Creiem, ara més que mai, que és fonamental la cohesió i recolzament institucional de tots els Col·legis
Oficials i Associacions de Catalunya en aquest assumpte per crear precedent i evitar un tracte injust als
informàtics del nostre país.
En aquest mateix sentit, l’Albano Sanchez-Ossorio, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Catalunya (COETIC), va afirmar que “és important que l’Estat reconegui els estudis i
professionals en el camp de les enginyeries en informàtica com una enginyeria de ple dret”.
D’altra banda, Mingo Olmos, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF),
considera que “té un gran valor comptar amb el suport dels professionals més enllà dels propis
enginyers/es en informàtica, perquè ens fa més grans i més forts. Recordem que som una professió cabdal
per al futur i l’economia del país”.
Col·lectius que van subscriure aquesta nota:
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Aeronàutics de Catalunya
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports a Catalunya
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Tortosa
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida
Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona
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Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes
Col·legi d’Ambientòlegs
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Lleida
Cercle Tecnològic de Catalunya – CTECNO
Associació d’Antics Alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB Alumni)
Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
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6 Projectes
En aquest apartat es destaquen projectes remarcables durant l’any 2013, alguns dels quals també estan
referenciats a les activitats.

6.1 LSCP
El Col·legi ha prioritzat les accions per corregir i posicionar enginyers i enginyeres en informàtica en una
situació de reconeixement i normalitat com a professionals, ja sigui en accions directes, de forma
coordinada amb el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informàtica (CCII) com a interlocutor
principal amb la Administració General de l’Estat, o amb la Intercol·legial, com a associació que representa
als col·legis professionals de Catalunya.
Tanmateix, s’ha posat èmfasi en comunicar a col·legiats/des l’evolució de les negociacions.
Des de l’esborrany inicial de l’anteprojecte de llei, o se’ns discriminava de forma inacceptable deixant-nos
fora de les condicions d’altres enginyeries, fins a avui s’ha evolucionat positivament, encara que queda
molt per fer i caldrà seguir treballant en la taula de la reforma de les professions que es constituirà un cop
sigui aprovada la llei, i de la qual formarem part.
Durant aquest període s’han mantingut nombroses reunions amb representants de partits polítics,
diferents ministeris i diputats als congrés dels diputats, arribant a ser coneixedor del tema el ministre
d’economia, Luis de Guindos (aquest és el ministeri responsable de la futura llei de serveis professionals).
El feedback de tots és d’enteniment del contingut anòmal en el que respecta a l’enginyeria en informàtica, i
també de ampli suport a les nostres peticions.
D’altra banda, els funcionaris, direcció general i advocats de l’estat que treballen al ministeri, i que són qui
tenen el bolígraf per escriure la llei, i més reticències amb la sospita d’algun interès fosc en discriminar
l’enginyeria en informàtica. Això té un impacte considerable, ja que encara que sembli estrany, pot succeir
perfectament que aquests ignorin el que es pugui aprovar al congrés dels diputats.
A nivell de Catalunya, a més de reunions a representants polítics, varem mantenir una sessió de treball amb
el Secretari General d’Universitats i Recerca, Toni Castellà, i representants de 13 universitats de Catalunya
que imparteixen graus i/o màsters d’Enginyeria en Informàtica, a la qual entre els punts de l’agenda es va
tractar aquesta situació que afectaria greument també al futur dels estudis.
Així com el manifest conjuntament amb el COETIC, inclòs a l’apartar anterior, un comunicat de valuós
suport de molts col·legis i associacions a Catalunya perquè les Enginyeries Informàtiques siguin
reconegudes professionalment en el Projecte de Llei de Serveis Professionals, igual que la resta de
professions d’enginyeria.
A nivell nacional, A nivell nacional, els Consells de col·legis (CCII i CONCITI) han elaborat un informe sobre la
informàtica per la LSP que es va presentar formalment al Govern central, en el qual es requereix la reserva
d’activitat en àmbits exclusius de l’Enginyeria en Informàtica, així com la inclusió d’Enginyers/es en
Informàtica en àmbits de seguretat, LOPD, sistemes crítics, etc.
També s’ha llençat la campanya online de suport a la inclusió de l’Enginyeria en Informàtica a la LSP on
s’han superat les 18.000 signatures. Veure a change.org.
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A continuació, recollim alguns dels fets i notícies més remarcables.
Comunicat de la comunitat professional, acadèmica i educativa sobre el tracte a les Enginyeries en
Informàtica davant l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals
Després de les aparicions en diferents mitjans d’un suposat esborrany de l’articulat del Projecte de Llei de
Serveis Professionals i en vista de que les professions d’Enginyeria Tècnica Informàtica i Enginyeria
Informàtica poden quedar fora del reconeixement professional que mereixen després de més de 25 anys
d’aquestes professions en Espanya, el Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica (CONCITI), el Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria en Informàtica (CCII), la
Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria Informàtica (CODDII) i la Reunió d’Estudiants d’Enginyeries
Tècniques i Superiors en Informàtica (RITSI), alerten que això suposaria un greuge inacceptable respecte a
la resta de professions d’enginyeria i de greus conseqüències
Avui dia els sistemes informàtics governen les comunicacions, els sistemes de transport, la maquinària
industrial, sanitària o aeronàutica, els sistemes d’abastament d’energia (llum, aigua, gas), els sistemes de
salut o judicials, i tants altres sistemes i infraestructures crítiques per al funcionament adequat d’un país, a
més de la pròpia seguretat i protecció de dades personals associades a aquests sistemes. Resulta
incomprensible que els enginyers formats per concebre, projectar, desenvolupar, desplegar i mantenir al
sistema (les tasques i activitats típicament relacionades amb l’enginyeria) no formin part del mecanisme
regulador que ha de tenir com a objectiu principal el d’aportar les màximes garanties a la societat en
aquests àmbits, i en què sí apareixen la totalitat de la resta d’Enginyeries.
L’actual escenari normatiu, en el qual no hi ha responsabilitats sobre els projectes de sistemes informàtics,
està provocant ja importants conseqüències econòmiques a les administracions públiques i a les empreses
per projectes fallits o duplicats, a més dels riscos sobre la seguretat i salut de les persones que puguin
derivar per les fallades en els mateixos. Resulta incomprensible que un nou marc legal no aporti les
garanties que impedeixin que es retrocedeixi encara més en els índexs de la Societat de la Informació i que
permeti salvaguardar els interessos de tots els implicats en aquest tipus de projectes.
Si es confirma l’esborrany, deixant fora de les professions reconegudes com Enginyeries a l’Enginyeria i
Enginyeria Tècnica en Informàtica, es produiria una dràstica reducció en les matriculacions en les titulacions
que donen accés a aquestes professions, en detriment de les que sí que tenen aquest reconeixement,
precisament quan a Europa el nivell de demanda d’aquests professionals està en continu augment (segons
la pròpia Comissió Europea, el 2015 seran necessaris més 700.000 llocs de treball en l’àmbit de les
Tecnologies de les Informació).
Aquesta manca de professionals altament qualificats provocarà una gran reducció en el creixement del
sector tecnològic i de tots els altres sectors industrials que utilitzen la informàtica com a mecanisme
productiu i de millora de l’eficiència i competitivitat, el que a més pot originar la fugida de professionals
experimentats a altres països en no veure reconegut en el seu propi l’exercici professional, cosa que ve
succeint d’uns anys ençà. Espanya no pot permetre arriscar el futur del seu desenvolupament digital
aprovant aquest tipus de normatives.
Els nostres polítics no han estat aliens a aquesta problemàtica, com així consta en les proposicions no de llei
presentades o aprovades fins avui diferents Parlaments Autonòmics i en el propi Senat, entre les quals
s’inclouen:
 Aragó: Proposició no de Llei núm. 162/08, sobre atribucions professionals dels Enginyers
Informàtics, per tramitar davant la Comissió de Ciència, Tecnologia i Universitat. Corts d’Aragó.
Presentació Grup Parlamentari Popular. 2008.
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Canàries: Proposició no de llei sobre sol·licitud al Govern de l’Estat en relació amb les titulacions
d’Enginyeria Informàtica (7L/PNL-0063). Parlament de Canàries. Grup Parlamentari Coalició
Canària. 2008.
 País Basc: Proposició no de Llei 15/2009, relativa a la regulació de la professió d’Enginyer en
Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica. Parlament Basc. Grup Parlamentari Popular Basc.
2009.
 Astúries: Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Popular sobre regulació de l’Enginyeria i
Enginyeria Tècnica en Informàtica. (07/0178/0143/06958). Principat d’Astúries. 2009.
 Extremadura: Proposta de Pronunciament de la Cambra 12/VII (PPRO-12), instant la Cambra a
requerir del Govern d’Espanya l’adopció de solucions transitòries perquè l’Enginyeria Informàtica
tingui el mateix tracte que la resta de les enginyeries, incorporant les titulacions de l’àmbit
d’aquesta especialitat (en els seus nivells de grau i màster) en la discussió del conjunt de les
enginyeries, formulada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.876)]. 2009.
 Castella i Lleó: Proposició No de Llei, PNL 864-I, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a definició d’un marc normatiu dels estudis superiors en Enginyeria informàtica, publicada al
Butlletí Oficial de les Corts de Castella i Lleó, núm. 195, de 18 maig 2009 .
 Comunitat Valenciana: Proposició no de llei sobre la regulació de la professió d’Enginyer en
Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE
número 33.481). Corts Valencianes. 2009.
 Galícia: Proposició no de Llei sobre les gestions del Govern gallec per la definició dels títols
universitaris d’Enginyeria en Informàtica, la regulació de les seves atribucions professionals, així
com la consideració dels seus col·legis profesionais. 08/PNP-0061 (1744). Presentada pel Grup
Parlamentari Popular de Galícia. Parlament de Galícia. 2009.
 Senat: Moció per la qual s’insta el Govern a l’adopció de determinades mesures en relació amb la
regulació de la professió d’Enginyer en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica. Grup
Parlamentari Popular. (N º Expedient: 661/000112). 2008.
 Senat: Moció per la qual s’insta el govern a legislar les atribucions professionals dels titulats
universitaris en l’àmbit de les Enginyeries en Informàtica. (D ‘expedient 661/000115). 2008.
 Congrés: Proposició no de Llei sobre continguts i competències de l’Enginyeria Informàtica.
Presentada pel Grup Parlamentari Popular al Congrés (d ‘expedient 161/000260). 2008.
Totes aquestes proposicions queden perfectament resumides en aquest paràgraf: “Ens trobem, per tant,
davant d’una situació única al món que suposa un greu greuge per als nostres informàtics. No hi ha cap país
desenvolupat que tingui a una enginyeria com la informàtica amb una participació tan important en el
desenvolupament de la societat en una situació com la que es troba en el nostre país en aquests moments,
provocant que molts dels nostres millors estudiants acabin desenvolupant el seu treball fora dels nostres
territoris “Intervenció del grup popular. Diari de Sessions del Senat. Comissió de Ciència i Innovació,
dimecres, novembre 12, 2008.
Els representants dels professionals, comunitat acadèmica i educativa exigeixen al govern un tracte just i
equànime que fa a la resta d’Enginyers i Enginyers tècnics, tant a nivell professional com universitari, que
desenvolupi i dignifiqui a l’Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Tècnica en Informàtica com dues
professions sòlides i amb vista al desenvolupament present i futur del País.
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Campanya de suport a la inclusió de l’Enginyeria Informàtica a la llei de Serveis Professionals
Després de l’aparició en diferents mitjans d’un suposat esborrany de l’articulat del Projecte de Llei de
Serveis Professionals ia la vista que les professions d’Enginyeria Tècnica Informàtica i Enginyeria Informàtica
poden quedar fora del reconeixement professional, diverses iniciatives intenten combatre aquesta
possibilitat.
El Govern d’Espanya planeja excloure de l’àmbit de l’enginyeria a les Enginyeries en Informàtica, posició
inacceptable per als més 150.000 titulats en Enginyeria Informàtica, i per al propi progrés i futur del país
que es ressentirà encara més. Un col·lectiu que exigeix el tracte igualitari a la resta dels enginyers, perquè
l’Enginyeria en Informàtica #EsIngeniería.
Tots els sectors de la societat moderna es recolzen en l’Enginyeria Informàtica per al seu funcionament”,
explica la petició, excloure l’Enginyeria Informàtica de la resta d’enginyeries suposarà impedir que el país
avanci i progressi en forma adequada.
Aquesta exclusió restaria garanties a la ciutadania, seguiria ocasionant pèrdues milionàries en projectes
fallits per falta de garanties, abocaria a que Espanya segueixi descendint en els rànquings mundials sobre la
utilització de les noves tecnologies o que professionals d’alta qualificació emigrin per posar el seu
coneixement al servei d’altres països.
Suport de Gordó als Col·legis Professionals
El conseller de Justícia, Germà Gordó, va inaugurar, el 6 de maig, la Jornada de treball i debat amb els
col·legis professionals, amb la participació del COEINF, que acullia el Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, va agafar el compromís de treballar, de manera conjunta i des del diàleg, qualsevol mesura
de govern que pugui afectar aquest col·lectiu. A diferència de la manera de treballar del Govern de l’Estat,
Gordó va garanti, davant dels degans i dels representants dels col·legis professionals de Catalunya,
que “qualsevol iniciativa del Govern en matèria de col·legis professionals haurà de comptar amb el
consens dels col·legis”.
Durant la seva intervenció, el titular de Justícia va posar en relleu que dins l’economia de l’Estat, el pes de
les professions liberals és indiscutible. “A l’Estat generen aproximadament un 8,8% del PIB – uns 53.000
milions d’euros – i actualment hi ha més d’un milió de treballadors en professions col·legiades”, va
puntualitzar Gordó, que va il·lustrar amb aquesta dada la important tasca d’aquests col·lectius en la
societat i en el desenvolupament de l’economia.
Tanmateix, el conseller va recordar que “els col·legis presten els serveis necessaris perquè els professionals
exerceixin la professió. Com a corporacions de dret públic, garanteixen el compliment de la bona pràctica i
de les normes deontològiques i gestionen els interessos públics vinculats a la professió”.
Gordó va reiterar que la Generalitat té competències exclusives en matèria de col·legis professionals, la
determinació de l’àmbit territorial i la possible agrupació dels membres de les corporacions d’acord amb
l’article 125 de l’Estatut. En aquest sentit, va denunciar que la tendència del Govern de l’Estat quan aprova
la normativa “defineix els seus preceptes com a legislació bàsica i, a la pràctica, buida de contingut la
competència de la Generalitat”.
Malgrat això, el conseller va defensar que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de col·legis
professionals, la determinació de l’àmbit territorial i la possible agrupació dels membres de les
corporacions. “Per tant, la competència de suprimir o agrupar els col·legis professionals a Catalunya és de
la Generalitat i no del Govern de l’Estat”, va asseverar Germà Gordó.
Gordó va recordar una vegada més que “defensarem la nostra organització territorial col·legial, davant la
reforma de la Llei de serveis professionals en què treballa el Govern de l’Estat.
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El BNG interpel·la el Govern sobre l’exclusió de les enginyeries en informàtica de l’esborrany de la LSP
El Bloc Nacionalista Gallec (BNG) ha presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, respecte a
la necessitat d’incloure les professions d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica en el projecte de
Llei de Serveis Professionals.
En aquest mateix sentit, el mateix BNG, ha registrat una pregunta a la Mesa del Congrés a la sol·licita al
Govern que aclareixi si pensa l’exclusió de l’enginyeria tècnica i enginyeria en informàtica en l’elaboració
del Projecte de Llei de Serveis Professionals.
Aquesta proposició és fruit del treball d’ambdós Consells de difusió de la necessitat del tracte igualitari en
la futura LSP a les nostres professions. El Grup Parlamentari del BNG expressa així la seva preocupació i
compromís amb la sol·licitud que des CCII i CONCITI, es traslladava al comunicat conjunt emès a iniciativa
dels Consells.
Informe sobre la Informàtica a la Llei de Serveis Professionals
Els Consell Generals de Col·legis Oficials d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica (CCII i CONCITI), en
col·laboració amb la Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria Informàtica (CODDII) i la Reunió
d’Estudiants d’Enginyeries Tècniques i Superiors en Informàtica (RITSI) han elaborat un informe sobre la
Informàtica per l’Avantprojecte de la Llei de Serveis Professionals.
Entre les conclusions de l’informe es demana al Govern:
 reserva d’activitat transversal pròpia d’enginyers/es en Informàtica en els àmbits de “Llenguatges i
sistemes informàtics” i “Arquitectura i tecnologia de computadors”
 incloure enginyers/es en informàtica en les reserves d’activitat associades a diferents tasques i
perfils en matèria de segurerat, infraestructures informàtiques crítiques, ciberdefensa, LOPD,
sistemes d’informació, administració electrònica, programari, sistemes, …
D’aquesta manera, els professionals de titulacions universitàries en Informàtica haurien d’estar en
possessió de la seva fitxa oficial de competències, que la seva professió estigués regulada i tenir reserva
d’activitat exclusiva, ja que, pels seus coneixements, les seves aptituds i competències professionals, són
necessaris i imprescindibles per al bé comú de la Societat Digital en la qual estem immersos.
Aquest informe ha estat remès formalment al Govern central perquè sigui tingut en compte en l’esmentada
LSP, sense perjudici d’altres accions, documents, etc. que puguin realitzar-se.
Descarrega informe CCII-CONCITI sobre la Informàtica LSP
El Consell de Ministres dóna llum verda a la Llei de Col·legis i Serveis Professionals
El Consell de Ministres va aprovar el 2 d’agost l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals del
qual ha estat eliminada la part en la qual s’establia una llista d’enginyeries que compartirien atribucions
professionals i entre les que no apareixia l’enginyeria en informàtica. Ara es proposa la creació d’una
Comissió de Reforma de les Professions part de la qual es formarà un grup de treball en què participaran els
consells generals de Col·legis i que haurà de realitzar una proposta de reserves d’activitat en l’àmbit de
l’enginyeria i la arquitectura en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la LCSP. Per la seva
banda, el Govern, a la vista de l’informe emès per la comissió de realitzar en el termini de 6 mesos des de
l’entrada en vigor de la norma una proposta de llei d’atribucions professionals en l’àmbit de l’enginyeria.
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Col·legis Professionals
S’estableix una llista de professions de col·legiació obligatòria que només es pot exigir per llei estatal:
 Professions sanitàries: metges, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, infermers, fisioterapeutes,
òptics-optometristes i podòlegs.



Professions jurídiques: advocats, procuradors, graduats socials, registradors i notaris.
Professions tècniques: s’estableix la col·legiació obligatòria per als professionals que realitzen
activitats per a les quals s’exigeixi visat (nou activitats en l’àmbit de l’edificació i l’ús d’explosius,
fonamentalment).
Coexistiran col·legis de pertinença obligatòria i voluntària. No obstant, només la pertinença als primers serà
habilitant per a l’exercici d’una professió o de certes activitats professionals. Els col·legis només podran
crear-se mitjançant llei, a petició dels professionals titulats i mitjançant l’acompanyament d’una memòria
justificativa, amb els motius per a la creació del col·legi, les raons que impedeixen la seva integració en un
ja existent o el nombre de professionals en exercici.
Es reforcen els criteris de bon govern en els col·legis de col·legiació obligatòria, sotmetent als òrgans
directius a aquests principis i a un règim específic d’incompatibilitats. Es reforça la independència col·legial
en determinar la incompatibilitat d’ostentar el càrrec de president, degà, membre de la junta de govern, o
directiu amb ser càrrec polític electe (de l’Estat, comunitats autònomes, províncies o altres entitats locals) o
titular d’un òrgan directiu en qualsevol administració pública. Tampoc poden compatibilitzar aquests
càrrecs als col·legis amb altres com directius en partits polítics, sindicats o organitzacions empresarials o en
entitats d’assegurança o mutualitats de previsió social. A més, els familiars directes dels càrrecs directius
d’una corporació col·legial no podran ser contractats laboralment o mercantilment per la mateixa.
Es millora l’exercici de la potestat disciplinària dels col·legis establint que el codi deontològic de cada
organització col·legial sigui únic a tot el territori nacional i exigint òrgans deontològics o disciplinaris
independents dels òrgans de govern col·legial.
Es clarifica el règim econòmic dels col·legis, així com la quota col·legial, havent separar els serveis
obligatoris dels voluntaris. Els col·legis de pertinença obligatòria hauran d’oferir un règim de quotes
obligatòries bonificat per als professionals en atur.
S’estableix un règim general de remuneració dels càrrecs directius dels col·legis obligatoris. Amb caràcter
general no tindran dret a remuneració encara que amb l’excepció que exerceixin el càrrec de dedicació en
exclusiva. Aquesta remuneració haurà de figurar de forma detallada en els pressupostos i ha de ser
aprovada per una majoria igual a la que tingui cada col·legi per a l’aprovació dels comptes.
Així mateix, els de col·legiació obligatòria hauran d’oferir un sistema de certificació de professionals, per
així mitigar els problemes d’informació asimètrica entre els professionals i els consumidors. És a dir, es
convertiran en entitats de certificació de professionals acreditades per l’ENAC (Entitat Nacional
d’Acreditació) per garantir la seva independència.
Es reforça la transparència mitjançant la presentació i publicitat de comptes dels col·legis. A més, com a
garantia d’un major control comptable, es recull l’obligatorietat d’auditoria per als col·legis de pertinença
obligatòria. S’exigirà que la informació sobre els col·legiats i sobre totes i cadascuna de les quotes del
col·legi sigui accessible al públic en format telemàtic, sense que sigui necessari sol·licitar-ho.
Es reforça el funcionament democràtic dels consells generals, en establir que en la participació dels col·legis
en l’elecció dels seus òrgans directius es tindrà en compte el nombre de col·legiats de cada un d’ells.
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Serveis Professionals
S’estableixen les condicions comunes que regiran en l’accés o exercici de les diferents professions, sota el
principi general del lliure accés i exercici. Les restriccions d’accés a una activitat basades en una qualificació
professional només poden exigir per llei (estatal o autonòmica) sempre que sigui necessari per motius
d’interès general, proporcionat i no discriminatori. Quan la qualificació requerida sigui un títol universitari o
de formació professional superior, ha de contemplar-se en llei estatal.
S’estableix una llista de normes que mantenen la seva vigència pel que fa a les reserves d’activitat i / o
condicions d’accés. Entre elles s’inclouen totes les que regulen atribucions en l’àmbit d’enginyeria i
edificació, sanitàries, transport i educació, entre d’altres (al voltant de 120). Les normes no incloses en la
llista quedaran automàticament derogades pel que fa a aquesta matèria.
Es proposa crear una Comissió de Reforma de les Professions que analitzarà els requisits d’accés i l’exercici
professional i, si escau, farà les propostes de modificació que consideri i per a això podrà consultar al sector
de què es tracti. La Comissió estarà coordinada pel Ministeri d’Economia i d’ella formarà part el Ministeri
d’Educació, l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència.
Aquesta Comissió informarà sobre qualsevol canvi normatiu que incideixi en els requisits d’accés i exercici
de les professions i de les reserves d’activitat. També podrà realitzar d’ofici una avaluació de les restriccions
d’accés i d’exercici existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquest cas, també formarà part de la
Comissió el ministeri que correspongui per raó de la seva competència en la professió analitzada.
Dins de la Comissió es crearà un grup de treball que elaborarà una proposta sobre atribucions professionals
en l’enginyeria i l’edificació d’acord amb aquesta llei. Presidit pel Ministeri de Foment, podrà comptar amb
la participació de les professions.
En el cas de les farmàcies, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat farà una proposta de modificació
de la taula de deduccions al benefici de les oficines de farmàcia recollida en el RD 823/2008, de 16 de maig,
pel qual es s’estableixen els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensació
de medicaments d’ús humà, amb l’objectiu de reforçar la progressivitat i el caràcter finalista del sistema.
S’elimina la incompatibilitat de l’exercici simultani de l’advocacia i la procura (representació davant els
Tribunals). Aquesta mesura serà d’aplicació immediata, només condicionada al desplegament del sistema
de notificació electrònica del Ministeri de Justícia ja que els Col·legis d’Advocats estableixin la seva
presència en els salons de notificació dels tribunals, el que implica un període transitori. S’eliminen els
aranzels dels procuradors, de manera que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei seus honoraris seran
fixats lliurement amb els clients.
Els enginyers en informàtica insten el Govern a pujar al tren de l’activitat informàtica com a estratègia
econòmica
La manca de controls i regulació de les activitats informàtiques és una amenaça per a la competitivitat i
l’interès general de ciutadans i empreses.
El Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria Informàtica (CCII), del qual format part el COEINF, ha
remès al Govern a través de la Direcció General de Política Econòmica del Ministeri d’Economia i
Competitivitat , les seves al·legacions al text de l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals
(APLSCP) aprovat pel Consell de Ministres del passat 2 d’agost.
Els/les enginyers/es en informàtica han traslladat al Govern les seves propostes en el marc de la consulta
que el govern està realitzant als representants de les diferents professions en relació al APLSCP que té com
a objectiu central reformar la normativa en matèria de serveis professionals per adaptar-la als criteris
europeus i actualitzar-la a la realitat socioeconòmica.
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En les seves al·legacions, a més de múltiples propostes de millora del seu contingut , CCII ha subratllat que
és urgent resoldre el greuge que des de fa dècades l’enginyeria informàtica està patint respecte a la resta
d’enginyeries “tradicionals”, per una improcedent deixadesa normativa en relació a les activitats i serveis
de naturalesa informàtica que progressivament han arribat a totes les activitats personals, empresarials i
socials en una absoluta falta de controls professionals, ni tan sols en actuacions tan transcendents com
instal·lar i explotar un centre de procés de dades, dissenyar i gestionar la seguretat informàtica, dissenyar i
implementar aplicacions i sistemes informàtics d’ús massiu per a ciutadans i empreses, explotar aplicacions
informàtiques que disposen de dades personals i continguts privats dels ciutadans sense els adequats
controls i garanties, etc. etc.
No cal convèncer a ningú de la importància d’avaluar amb rigor la necessitat de controls i regulació en les
activitats informàtica en una societat que hem donat a denominar “societat de la informació i el
coneixement”, no obstant és una tasca sorprenentment pendent en Espanya, sent el principal objectiu de
l’acció de CCII des de la seva constitució en 2010. CCII ha assenyalat que el APLSCP és l’escenari per iniciar
la solució d’aquest important problema.
D’altra banda, CCII ha traslladat a l’executiu que a més de l’evidència de la realitat hi ha un mandat legal al
respecte, ja que l’article 18 de la Constitució espanyola estableix que “La llei limitarà l’ús de la informàtica
per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets”, i així
mateix l’article 51 estableix la necessitat de defensar els consumidors i usuaris des dels poders públics,
especialment quant la seva seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.
Entén CCII en les seves al·legacions que els esmentats mandats constitucionals, i especialment l’article 18 ,
són més imperatius i vigents que mai, i no s’entendria el no tenir aquest mandat present en la LSCP , i la
seva incidència en la necessitat de regular adequadament les activitats i serveis en matèria informàtica .
La Comissió Europea ha estimat que el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions és
directament responsable del 5 % del PIB europeu, i addicionalment que les TICs contribueixen un 20% al
creixement de la productivitat general de l’economia (Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu , al
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, una Agenda Digital per a Europa.
Brussel·les, 2010.08.26 ).
CCII considera en les seves al·legacions que Espanya té avui en la tecnologia informàtica “un tren” a la
competitivitat i al creixement que pot agafar en igualtat de condicions (i en alguns aspectes en superioritat
de condicions) respecte als principals països desenvolupats tant a nivell europeu com mundial.
Aquesta decisió comença per l’avaluació i el tractament rigorós de les activitats i serveis en matèria
informàtica com a base per a la qualitat competitiva dels productes i serveis informàtics, ja que són la base
del conjunt d’activitat i resultat del sector de la informàtica com a tal i de seva utilització generalitzada per
la resta de sectors productius. És a dir, aquesta decisió de política econòmica es va a prendre i es va a
plasmar en el tractament que es doni a la informàtica en la LSCP :
 o bé avaluant objectivament la seva regulació i considerant la seva importància estratègica en la
política econòmica,
 o bé continuant donant l’esquena a l’evident i creixent necessitat de regulació i controls, i no
percebent la transcendència de la informàtica com a element econòmic en la societat actual i
futura
CCII realitzarà totes les accions que estiguin al seu abast per persuadir el Govern d’aquestes necessitats ,
tant per la importància de la resolució de l’actual indefinició de les activitats professionals d’enginyeria
informàtica, com especialment per la repercussió de la informàtica en la competitivitat i creació de riquesa i
ocupació de la nostra economia a curt i llarg termini. En definitiva, per l’extraordinària aportació a l’interès
general de l’enginyeria informàtica i les oportunitats que això dóna al nostre país en el context econòmic
actual.
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6.2 AQPE
Un dels principals projectes de l’any ha estat el
desenvolupament de l’Agència de Qualificació dels
Professionals de l’Enginyeria (AQPE), una fundació
privada catalana que té com a finalitat La qualificació
dels professionals de l’enginyeria en funció dels
coneixements acreditats i l’experiència professional en
les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons
procediments de certificació objectius i estandarditzats.
El Col·legi és patró fundador de l’AQPE, junt amb els col·legis professionals d’Enginyers Agrònoms,
Enginyers de Camins, Enginyers Industrial i Enginyers de Telecomunicacions, sent representats en el
patronat Mingo Olmos, Degà i Miquel Boix, Vicedegà de Presidència Executiva.
Amb el context actual en que tenim nou marc de referència en relació al lliure mercat i els sistemes
formatius amb les Directives europees en defensa de la competència (Bolkestein) i la transposició
directives: desregulació i liberalització de l’ordenament professional i col·legial, i la reestructuració sistemes
formatius universitaris: Pla de Bolonya amb més de 500 títols d’enginyer (grau o màster) es dona un canvi
de paradigma, desapareixent l’esquema tradicional un títol universitari, una professió i un col·legi
professional cap a la convergència de models a nivell europeu.
Els col·legis professionals com entitats preparades per ajudar al mercat (empreses i enginyers) a trobar els
professionals adients per a cada activitat per ajudar als enginyers, abocats al mercat global, que precisen de
reconeixement internacional de les seves competències i apropant corporativament a altres models
europeus de referència per a l’enginyeria: UK, Alemanya, … darrerament també Itàlia, de fet, el
procediment de Qualificació Professional és resultat de comparar diferents models internacionals de
qualificació per basar-se amb els més consolidats i acceptats.
Els principals avantatges del model de l’AQPE:
 el reconeixement de les competències que la formació universitària atorga: grau, màster, àmbit de
coneixement, especialitat, …
 posa en valor la formació continuada com a increment o consolidació de competències





posa en valor l’experiència (rellevant) com a increment o consolidació competencial
assegurar compliment d’un codi deontològic mínim i comú de tota l’enginyeria
útil per a l’enginyer, per als seus clients, per a l’Administració i per a la societat
informa al mercat laboral i a la societat, amb rigor, precisió i equanimitat, de quin és el camp
competencial dels diferents professionals de l’enginyeria

La Fundació AQPE s’amplia amb nous membres
D’acord amb l’establer als estatuts de la Fundació Privada Catalana Agència de Qualificació dels
Professionals de l’Enginyeria (AQPE), a proposta unànime de les entitats promotores i per acord unànime
de les mateixes s’acorda admetre com entitats membres els següents col·legis professionals de l’enginyeria,

Memòria COEINF 2013
20/03/2014
Pàgina 55

Cada un d’aquestes entitats ha
nomenat a un nou patró al Patronat
de la Fundació
 Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de
Catalunya. Sr. Ricardo
Rodríguez Alonso, Degà
 Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials Superiors de
Balears. Sr. Alfredo Arias
Berenguer, Degà
 Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya. Sr.
Ramon Lluís Lletjós Castells,
President
 Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya. Sr. Ferran Amago
Martínez, Degà
El Comitè de Qualificació Professional
El Comitè de Qualificació Professional
és l’òrgan de l’Agència AQPE
encarregat de sancionar les
qualificacions de competències dels
enginyers sol·licitants i emetre els
certificats corresponents. Està
constituït per professionals de
reconegut prestigi que cobreixen
àmpliament l’espectre d’actuació
professional dels enginyers.
Aquest comitè està format pels
següents membres:
 Josep-Miquel Aced, Enginyer
Industrial per la ETSIIB-UPC y
actualment es president i director general del Grup Aced Ingeniería
 Lluís M. Bonet, Enginyer Agrònom Especialitat Economia Agrària per l’Escola E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos – Universidad Politécnica de Valencia, és Director de projectes a Berenguer Enginyers.
 Joaquim M. Fenollosa, Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitzat en transports, ports i
urbanisme, MBA per ESADE i PADE per IESE, President i Conseller Delegat de Projects & Facilities
Management.
 Miquel Ramírez, Enginyer de telecomunicacions per la UPC, actualment és Soci Director de
Ticvalue i professor titular de l’Escola d’Arquitectura i Enginyeria La Salle.
 Josep Maria Vilà, Doctor Enginyer Industrial (UPC) i Enginyer en Informàtica (UPM), actualment
col·labora en diversos projectes com a soci de Caudex i director general de UPC Alumni, President
de la fundació FTI i president de l’associació Noutec.
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Un centenar d’assistents a la Cerimònia de lliurament de certificats AQPE als enginyers d’Aqualogy
El passat 19 de juliol la seu de Foment del Treball acollia la Cerimònia de lliurament de certificats AQPE als
enginyers d’Aqualogy. Fins a un centener de persones assistien a l’acte, que va comptar amb les
intervencions de Josep Manuel Basañez, vicepresident de Foment del Treball, Joan Vallvé, president de
l’AQPE, Josep Oriol, vicepresident, i Manuel Cermerón, director general d’AQUALOGY. Pere Torres,
secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat era l’encarregat de cloure la cerimònia just després
del lliurament de certificats professionals.
“Estem parlant amb empreses líders i innovadores del sector per replicar l’experiència positiva d’Aqualogy,
i que s’aniran adoptant progressivament el model AQPE”, Miquel Boix, Vicedegà de Presidència Executiva
del COEINF i patró de l’AQPE.
Aqualogy ha estat la primera empresa que ha començat a certificar els seus professionals de l’enginyeria,
segons el model AQPE.
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6.3 CIOs.cat
El Consell de CIOs de Catalunya (cios.cat) és la veu de les
empreses i organitzacions usuàries finals de tecnologies de
la informació i la comunicació representant els seus
interessos en el sector TIC.
(CIOs.cat) defineix el roadmap estratègic per als propers 4
anys en resposta a les necessitats que ha idenficat aquest
Consell i que té a les seves mans impulsar la professió i rol dels CIOs, i recolzar un canvi de model basat en
la innovació i l’alt valor afegit que poden oferir els departaments TIC, que permeti a les empreses i
organitzacions ser més competitives.
Per al desplegament del pla d’acció, es constitueixen 5 grups de treball:
 Rol del CIO: per impulsar al món
empresarial el rol del CIO i la seva
evolució, des de la seva
identificació de capacitats a la seva
relació amb altres CXO a l’empresa
 Món acadèmic: per apropar món
acadèmic i el món empresarial en
la funció TIC
 Món proveïdors i sector TIC: per
apropar oferta i demanda, per
facilitar trobar al mercat el que
demanden els departaments TIC,
desenvolupant també recomanacions o bones pràctiques que puguin interessar als proveïdors
 Món administracions i societat civil: per apropar Administracions i empreses en l’interès comú de
desenvolupar les TIC al territori i de contribuir al desenvolupament de les empreses fent un ús
intensiu de les TIC, tot col·laborant amb entitats i iniciatives alineades amb aquest objectiu
 Comunicació: per difondre tota la activitat de CIOs.cat i les fites que va aconseguint amb els
resultats obtinguts
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Sessió plenària 2013
La sessió, que es va celebrar al
Mobile World Centre de Barcelona,
va ser inaugurada per Antoni Ma.
Grau, Director General d’Indústria
de la Generalitat de Catalunya.
Antoni va compartir el canvi de
model que s’està impulsant a
Europa per recuperar indústria, que
passa per innovar i ser més
competitius. Precisament, fa unes
setmanes la Comissió Europea ha
definit el fons FEDER i el fons social
europeu, amb una assignació per
Catalunya de més 2mil MEUR,
principalment destinats a innovació,
que representen més del 44% d’increment respecte l’any anterior.
També han participat a la sessió plenària, el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha presidit el
dinar de cloenda junt amb el Secretari General Pere Torres. Felip Puig ha rebut el nomenament de
Conseller Honorífic de CIOs.cat a mans de Toni Velamazán, President de CIOs.cat, acompanyats també
per Jordi Escalè, Director General del CTTI i Mingo Olmos, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya.
Felip Puig ha agraït aquest nomenament i ha mostrat la seva satisfacció per veure l’empenta dels directius
de TI, que considera són amb la seva funció un element clau i transformador de les nostres empreses i
administració públic del país, per ser més innovadores, internacionals, i més competitives.
Estudi CTecno Smart Cities
CIOs.cat ha participat a l’estudi CTecno sobre el posicionament de les empreses del sector TIC davant dels
reptes del concepte Smart Cities i del sector empresarial que es va creant al seu entorn., representat
per Catalina Grimalt, membre del Consell, Enginyera en Informàtica i CIO del Port de Barcelona.
CTecno: Les TIC i l’Alimentació, binomi de competitivitat, binomi de futur
Sota el títol “Les TIC i l’Alimentació, binomi de
competitivitat, binomi de futur”, es va
celebrar
esmorzar-debat
organitzat
per CTecno, Cercle Tecnològic de Catalunya,
amb la participació de Josep Lluis Bonet,
president de Fira de Barcelona i del Grup
Freixenet, Josep Tejedo, director general de
Mercabarna i Toni Velamazán, President
de CIOs.cat, Vicedegà de CIOs i Funció
Directiva del COEINF i CIO de Danone, amb
aportacions rellevants sobre l’impacte de les
tecnologies de la informació i la comunicació
al sector agroalimentari del país.
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Toni Velamazán, va posar l’èmfasi amb com el departament de TIC està oferint solucions de negoci al
departament de màrqueting i de vendes de Danone i, per tant, als consumidors finals. Així, la incorporació
de les TIC està contribuint a augmentar vendes, a millorar la rendibilitat i reduir costos, a fer una gestió
centralitzada de la funció de compres i a fer una gestió eficient dels punts de venda, entre altres millores.
Foment del Treball: Desmitificant tendències tecnològiques
El Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat) reflexiona a Foment sobre el paper del director de les TIC en un
món digital. La jornada “El Rol del Director de Tecnologies de la informació en un món digital” va incloure la
taula rodona “Desmitificant tendències tecnològiques”, a càrrec:
Natacha Rodríguez, CIO de Manpower, membre del Consell de CIOs de Catalunya, Enginyera en Informàtica
per la Universidad Tecnológica Nacional d’Argentina i Màster en IT Management per La Salle.
Josep Coderch, CIO d’IESE Business School,
també membre i de la junta del Consell de
CIOs de Catalunya, Enginyer en Informàtica
per la Universitat Autònoma de Bellaterra i
PDD per IESE.
Joaquim Altafaja, President ISACA Barcelona,
membre del Consell de RASI (Economistes
Auditors de Sistemes d’Informació), membre
del Consell Assessor del COEINF, Llicenciat en
Econòmiques per la Universitat de Barcelona
La taula moderada Mingo Olmos, Degà del
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF), va tractar 3 grans
tendències: Mobilitat, Cloud Computing, Big
Data i Seguretat Informàtica com a derivada
de les anteriors, l’objectiu de la taula va ser fer-ho principalment des d’una perspectiva de practicitat i
realitat.
FIB Alumni: El paper dels CIOs a les organitzacions
FIB Alumni va organitzar amb la col·laboració de CIOs.cat la taula rodona, El paper dels CIOs a les
organitzacions el 12 de desembre, amb la participació de 2 membres del Consell: Albert Herrero, Enginyer
en Informàtica per la FIB (UPC), CIO des de 2006 al Banc de Sang i Teixits (BST) i Enric Vilalta, Enginyer en
Informàtica per la FIB (UPC), CIO des de 2004 a COMSA EMTE
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6.4 ITscool
El Col·legi participa al projecte ITscool, iniciativa per a promoure l’acostament a les carreres d’enginyeria en
l’àmbit de les tecnologies de la informació entre els alumnes de ESO i Batxillerat.
ITscool neix degut a la preocupació de l’acusada reducció, sobretot aquests últims anys, per l’interès dels
alumnes en cursar aquests estudis. Una dada evident, dels 30.000 alumnes matriculats actualment en
Batxillerat a Catalunya, només un 5% preveu cursar estudis relacionats amb les Noves Tecnologies i la
Societat de la Informació.
D’altra banda, malgrat aquest poc interès, aquestes carreres estan molt ben valorades tant pels alumnes
com per la societat, en general, alhora que són de les poques que estan esquivant la crisi.
Les accions del Projecte ITscool giren entorn a tres eixos de màxima importància en la presa de decisions
dels alumnes:


Donar informació dels itineraris i sortides professionals d'aquestes carreres.




Facilitar l'intercanvi amb professionals en exercici.
Desenvolupar aptituds o capacitats dels/de les alumnes d’ ESO i Batxillerat, fent que perdin recels
davant aquestes carreres.

El nom ITscool prové de l’acrònim de tecnologies de la informació en anglès ( Information Technologies) i
Scool, per les dues vessants fonètiques que conté la paraula: pronunciat igual que “school” (escola) i “cool”,
que en sentit figurat vol dir última tendència. En aquests sentit, l’eslogan ITscool It’s cool at School, vol
acostar a un públic jove el coneixement de les carreres d’aquest àmbit utilitzant un llenguatge fresc que els
evoqui quelcom que “es porta”.
La demanda dels estudis de Telecomunicacions i Informàtica en les sol·licituds de 1a preferència per aquest
curs s’ha situat en 2.112 estudiants, xifra molt similar a l’any anterior, segons dades de la Secretaria
d’Universitats i Recerca de la Generalitat:

Del total de sol·licituds d’estudis universitaris, amb dades 2012-2013, tan sols un 4.2% es va decantar pels
estudis dels àmbits TIC. Es preveu que la xifra sigui molt similar aquest curs.
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Tal com mostra el gràfic, l'interès pels estudis de Telecomunicacions i Informàtica s’havia anat reduint fins
al 2010, tot i que ara, en els darrers dos anys, s’ha incrementat. Potser degut a l’atractivitat del sector i a les
bones perspectives laborals que ofereix en l’actualitat i en els pròxims anys.
D’altra banda, les dades de l’Oficina d’Orientació per l’Accés a la Universitat, reflecteixen que a 17 de les
29 universitats públiques de Catalunya que ofereixen aquestes titulacions, la nota de tall no representa cap
obstacle per poder accedir.
En aquest context el projecte ITScool, impulsat per Tecnonews, plataforma digital especialitzada en
tecnologies de la informació, i Nova Consulting Organization, consultors en desenvolupament directiu,
pretén promoure el coneixement i l’acostament de les carreres d’Enginyeria en Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (TIC) als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. ITScool vol ser el
catalitzador de les accions que moltes institucions ja està fent per tal d’augmentar les vocacions TIC i, en
definitiva, les matrícules universitàries. Aquestes accions aniran adreçades als tres agents que incideixen en
aquest fet: Professors de primària i secundària, famílies (pares i mares) i alumnes.
Formen part d’ITScool el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Economia i Coneixement, l’Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (UPC), l’Escola d’Enginyeria de la
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Escola Superior Politècnica - Universitat Pompeu Fabra, l’Escola
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels ( UPC- Barcelona TECH), la Facultat
d’Informàtica de Barcelona, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (UPC), el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, el
Col·legi Oficial d'Enginyeries Tècniques i Grau d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COETIC) i el Col·legi
d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya.
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6.5 Enquesta de satisfacció
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), mitjançant una enquesta ha volgut
escoltar els col·legiats/des per identificar la seva percepció de valor i el seu nivell de satisfacció respecte la
funció del Col·legi i els serveis que ofereix, i així donar resposta a les seves expectatives com a col·legiat/da
amb accions de millora.
Resultat global de l’enquesta 6,58 amb una participació del 20.4% dels col·legiats.
Les respostes de l’enquesta en base10 tenen la següent equivalència:
valoracions
molt bé
bé
regular
malament
molt malament
ns/nc

10,00
7,50
5,00
2,50
0,00
NA

Els resultats s’agrupen per blocs que s’utilitzen per al càlcul final amb un per determinat:
bloc
com valores la comunicació del Col·legi?
com valores els serveis del Col·legi?
com valores les següents iniciatives del Col·legi?
quin és el teu grau de satisfacció general amb el Col·legi?
recomanes/recomanaries a companys/es el Col·legi?

pes
valor
resultat
0,20
6,66
1,33
0,20
5,66
1,13
0,20
7,42
1,48
0,20
5,43
1,09
0,20
7,73
1,55
1,00
6,58

Resultats per edat:

Resultats per sexe:

Suspens entre els més joves.

Les dones valoren lleugerament millor el Col·legi
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Resultats per situació laboral:

La millor valoració prové dels autònoms.

Resultats per nivell de responsabilitat:

Les persones amb càrrec directiu valoren millor.

Resultats per temps de col·legiació:

La gent recent col·legiada ha valorat lleugerament millor.
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Valoració de la comunicació del Col·legi:

El canal de comunicació millor valorat són els mails informatius amb un resultat de 7,42.
Valoració dels serveis del Col·legi:

El servei millor valorat ha estat atenció a consultes realitzades per col·legiats/des amb un 6,99.
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Valoració d’iniciatives destacables del període:

La iniciativa millor valorada ha estat el canvi de logo del Col·legi amb un resultat de 7,58.
Grau de satisfacció general:

Més del 40% amb una valoració alta o molt alta del col·legi.
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Grau de recomanació del Col·legi a tercers:

Més de 2/3 recomanen el Col·legi a terceres persones.
L’enquesta ha inclòs 2 preguntes amb resposta lliure per recollir propostes i suggeriments:
Principals expectatives:
1.
2.
3.
4.

+ defensa, representació, dignificació, reconeixement, lluita contra l’intrusisme
+ networking
+ serveis i avantatges
+ presència, + lobby

5. + formació
6. + activitats
7. borsa de treball
Principals suggeriments:
1.
2.
3.
4.

acció fora de BCN
relació amb el COETIC
+ comunicació i transparència
creixement

5. logo (comentaris a favor i en contra)
6. + col·laboracions
7. + empreses
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6.6 Dinars de Networking
A partir de juny de 2013, s’han obert tots el dinars de networking del Col·legi que es fan tots els divendres
(excepte festius, ponts, períodes de vacances i excepcions). Els dinars es fan a l’Hotel Silken Diagonal a
partir de les 14:00.
Addicionalment, cada setmana un convidat estrella comparteix amb els assistents experiències
professionals i personals:


Marc Vicente, CEO de Rakuten






Andrés Leonardo Martinez, Developer Program Manager de Google
Carlos Rodriguez, Director de Antares
Joaquim Altafaja, President d’ISACA Barcelona
Elisabet Golobardes i Rosa Castro, membres de la junta directiva de Visibles






Pau Font, President de Catalunya Apps
Carles Fradera, Director de BDigital
Josep M Vilà, Director General d’UPC Alumni
Oscar Ortega, President de CatPL

Amb aquest nou format de dinar, l’assistència mitja és de 20 persones amb participants de diferents
àmbits.
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6.7 Revisió contracte de gestoria
Entre novembre i desembre de 2013, el Col·legi va realitzar un concurs restringit convidant a 4 gestories el
servei de gestoria amb l’objectiu de millorar el servei i optimitzar el seu cost incloent:



Gestió comptable
Gestió fiscal: IVA, IRPF i impost de societats




Gestió laboral
Gestió rebuts (opcional) – generació del fitxer norma 19 a partir d’informació Excel

El servei es va adjudicar a CEPRO, gestoria que ja feia el servei des de la primera contractació, assolint els
objectius previstos:


Reducció del cost del 30%



Nou servei gratuït d’assessorament jurídic per a col·legiats/des

La contractació del servei s’ha fet 36 mesos, amb data d’inici gener de 2014, amb la possibilitat de
cancel·lació anticipada en el cas de problemes amb el servei, així com de renovació automàtica per 12
mesos en el cas de cap comunicació entre les parts.

6.8 Canvi plataforma de correu electrònic
Durant el 2013, l’empresa amb que el Col·legi tenia contractat el servei de correu electrònic google va
presentat suspensió de pagaments. Posteriorment, google ens va comunicar que no es mantenien les
condicions econòmiques multiplicant es el cost per 10, no assumible.
Llavors, entre novembre i desembre de 2013, el Col·legi va realitzar un concurs restringit convidant a 7
empreses el servei de correu electrònic amb l’objectiu de millorar el servei i optimitzar el seu cost incloent
una plataforma de correu en mode servei amb tots els seus components hardware, software, seguretat
(antivirus, antispam, backup), comunicacions, operació i suport. L’accés al correu podrà ser via web, mòbil
o des d’un client de correu.
El servei es va adjudicar a CDMon, proveïdor dels serveis de webhosting del Col·legi, assolint els objectius
previstos amb una reducció del cost del 57,72%.
La contractació del servei s’ha fet 36 mesos, amb data d’inici gener de 2014, amb la possibilitat de
cancel·lació anticipada en el cas de problemes amb el servei, així com de renovació automàtica per 12
mesos en el cas de cap comunicació entre les parts.
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6.9 La Nit 2014
Preparació de la Nit 2014, conjuntament amb l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (ACET) i
idevent com a empresa organitzadora de l’esdeveniment. Amb la participació de Javier Gallego, Eduard
Martin i Xavier Llobera.

Durant novembre i desembre de 2013, es defineixen objectius, guió de La Nit, imatge, pressupost, la
convocatòria, bases i jurat dels premis format per:
 Ginés Alarcón, President de NAE










Xavier Benedicto, Director programa Galileo a l’European Space Agency
Raúl Cabanes, catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid
Pilar Conesa, CEO d’Anteverti i Directora Smart City World Congress
Marta Continente, Responsible Projectes Smart City a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Paco García Morán, Chief IT Advisor de la Comissió Europea
Enrique Gutierrez Bueno, President del Comitè Societat de la Informació del Institut de la
Enginyeria
Jordi Puigneró, Director de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat
Jordi Berenguer, Vicepresident de Telecos.cat
Mingo Olmos, Degà del COEINF




Joan Solé, President de Telecos.cat
Toni Velamazán, President de CIOs.cat i Vicedegà del COEINF

6.10 InLabFIB
El COEINF participa amb un donatiu de 300 EUR al projecte del
nou laboratori d’aplicacions mòbils, de l’inLab FIB per tal de tal
d’ampliar el laboratori de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
amb ordinadors Apple que permetin als estudiants formar-se en
programació d’Apps per a dispositius iOS (iPhones, iPads,..).
El laboratori estarà disponible també per a titulats en situació
d’atur i entitats sense ànim de lucre. L’objectiu final és
incorporar al mercat laboral professionals o emprenedors en
aquest àmbit en les millors condicions.
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6.11 Imatge i Comunicació
Web
Per millorar tant la comunicació com la visibilitat del col·legi i del col·lectiu d’Enginyers/es en Informàtica
durant aquest any a la web: www.enginyeriainformatica.cat o www.coeinf.cat:
Els continguts de la web, a més de les pàgines més estàtiques (pendents de revisió), s’ha classificat en 6
categories:


col·legi: informació rellevant sobre el COEINF, activitats, relacions, ...



formació: informació sobre formació continuada i orientació professional, convenis de formació
amb altres entitats, ...



esdeveniments: tots els esdeveniments rellevants del sector TIC



informes: informes, estudis, enquestes, … relacionats amb les tecnologies de la informació



professió: món laboral, emprenedors, enginyers en informàtica, entrevistes, certificacions,
deontologia, carreres professionals, …



notícies: altres notícies d’interès sobre la informàtica i el sector TIC

Es continua amb el dinamisme de la web, tant amb banners per destacar continguts, com amb la publicació
de 2 notícies diàries (dies laborables) a les 9:00 i a les 17:00.
Estadístiques de la web 2013 (informació extreta de Google Analytics, Wordpress i Alexa):


ranking

posició 1.166.157 a nivell mundial (2012: 2.298.330)



activitat

increment de 201 a 252 visites/dia laborable



pàgines top

a part de la pàgina principal amb 20,79% (-19,45%) de les visites han estat:
Pàgina

% 2013

% 2012

Serveis

5,63%

5,38%

Col·legia’t

4,01%

3,83%

Col·legi

2,46%

3,49%
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les notícies amb més audiència han estat:
Pàgina

%

Campanya de suport a la inclusió de l'Enginyeria Informàtica
en la llei de Serveis Professionals

1,97%

Comunicat de la comunitat professional, acadèmica i
educativa sobre el tracte a les Enginyeries en Informàtica
davant l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

0,81%

Sessió flaix: L'estratègia SmartCity de Barcelona

0,67%



visitants

58,12% (-2,11%) nous visitants vs 41,88% visitants que tornen





pàgines promig
durada mitja
sistema operatiu

2,08 (-0,06)
1:52 (=)segons
el sistema operatiu més utilitzat es Windows 7
sistema operatiu



navegador







% 2013

Windows

68,98%

Apple

16,97%

9,41%

Linux

13,84%

7,67%

versió

71,77% 7

%
56,83%

el navegador més utilitzat és Chrome
Navegador



% 2013

% 2013

% 2012

Chrome

38,20%

34,13%

Firefox

25,96%

29,85%

Internet Explorer

18,13%

20,46%

mòbil

el 16,63% (+3,95%) es connecta des de mòbil o tablet

idioma
xarxa
cercador
origen

destacant iPad 33,08% (-2,17%) i iPhone 25,82% (-0,72%)
60,37 (-0,60) % espanyol, 35,43% (+9,72) català, 3,14% (-8,94%) anglès
la majoria d’accessos arriben des de Telefónica
el cercador més utilitzat és Google 98,24% seguit de Bing 0,56%
la majoria de visitants arriba des de Google 39,35%,

perfil
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linkedin 9,69% i accedeixen directament 38,17%
el perfil mig del visitant és home entre 35 i 44 anys,
amb títol universitari, amb fills i accedeix des de la feina



ranking per ciutats

la majoria de visitants són de Barcelona ciutat
Ciutat
Barcelona



internacional

%2013

% 2012

56,22%

57,69%

Madrid

5,59%

7,30%

Girona

5,14%

4,47%

Tarragona

2,50%

3,02%

Lleida

2,28%

-

la majoria de visitants internacionals arriben de països anglosaxons:
País

% 2013

% 2012

Ciutat

%

Estats Units

18,33%

16,40% New York

10,22%

Alemanya

18,15%

12,48% Karlsruhe

18,39%

Gran Bretanya

13,64%

14,88% Londres

47,21%

el principal país Llatinoamericà en visites és Argentina amb un 2,40%
(-0,41%) seguit de prop per Mèxic amb un 1,64% (-1,09%)
la principal ciutat en visites d’Àsia és Hong Kong, d’Àfrica és Tunísia.

Xarxes socials
Las xarxes socials on el Col·legi té presència són:


Linkedin: amb
o

el grup Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, 982 membres (+25,74%)

o

nou: la pàgina corporativa COEINF, 213 seguidors

o

l’usuari COEINF Eng. Informàtica amb 1.187 (+8,00%) contactes



Twitter: amb 1.098 (+33,25%) followers



Facebook

Totes les publicacions de la web es repliquen a les diferents xarxes socials.
Direct mails
Regularment des del Col·legi s’envien comunicats per correu electrònic a col·legiats/des per informar
d’activitats del col·legi, formació interessant, nous serveis i avantatges per a col·legiats/des.
Durant aquest any s’han incorporats les adreces de correu personals per assegurar que aquests comunicats
arriben per que hi ha un número important de bústies no redirigires al correu personal i també a poca o
nul·la utilització.
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Newsletter
Cada dijous s’envia la newsletter per correu electrònic a col·legiats/des, tant a l’adreça del Col·legi
@enginyeriainformatica.cat com a l’adreça personal, a persones del col·lectiu (Consell Assessor, Consell de
CIOs de Catalunya, membres d’entitats afins, i altres que es donen d’alta a la pròpia web.

Memòria COEINF 2013
20/03/2014
Pàgina 74

7 Serveis
7.1 Peritatges
D’acord amb la legislació vigent, una de les responsabilitats del Col·legi és la de proveir pèrits a la Justícia,
tal com ja estem fent directament en el cas de peritatges extrajudicials, on secretaria rep i gestiona les
sol·licituds de peritatges. Posteriorment el Col·legi va enviar el llistat dels pèrits, que així ho autoritzaven, a
la Conselleria de Justícia per a la seva distribució als jutjats.
Amb aquest enviament el Col·legi dóna compliment a aquest compromís per al cas dels peritatges judicials.
La Comissió de Peritatges del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cerca l’excel·lència en
l’exercici de l’activitat dels seus membres. Els seus integrants, els pèrits, realitzen actuacions o redacten
informes susceptibles de ser incorporats en un litigi en forma de prova pericial. A banda de la redacció
estricta de l’informe també poden proporcionar assessoria al respecte de la posició en el litigi (litigation
support).
Aquest exercici s’ha aprovat la proposta de la Comissió de Peritatges per reduir les taxes del Col·legi per a la
gestió dels peritatges i responsabilitat associada, passant de l’anterior 15% a la següent taula:
origen

%

min

max

COEINF

10%

50 EUR

300 EUR

preassignats

5%

50 EUR

150 EUR

Activitat
A continuació es resumeix l'activitat duta en la Comissió de Peritatges al llarg de l'any 2013:
Casos

Totals

Pre-assignats

Oberts

11

4

Finalitzats

4

1

Cancel·lats

1

0

7.2 Tribunal Arbitral
L’arbitratge és una forma de resolució de conflictes alternativa a la justícia ordinària que es caracteritza per
una major agilitat, flexibilitat i economia. En el cas del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya l’arbitratge institucional d’equitat que ofereix minimitza, a més, aspectes criticats
del arbitratge, como la possible parcialitat dels àrbitres, fent valer la seva independència i solvència per a
obtenir la major imparcialitat i qualitat dels laudes dictats.
La rapidesa i agilitat no resten fermesa als laudes, que a l’empara de la Llei d’Arbitratge 60/2003 de 23 de
desembre de 2003, obtenen la força d’una sentència ferma, esdevenint “cosa jutjada” un cop exhaurits els
terminis d’impugnació que marca la mateixa llei, sent únicament anul·lables per motius formals mitjançant
demanda d’anulació davant l’Audiència Provincial.
Sent a més els àrbitres experts en la matèria, es fa innecessària la participació de perits en la majoria dels
casos, cosa que afavoreix una major economia, qualitat tècnica i justícia dels laudes.
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Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya cal incloure en la contractació la seva clàusula arbitral, o en el seu defecte, poden
ambdues parts sotmetre’s al mateix de forma voluntària a posteriori inclús un cop descobert el conflicte.
Activitat
A continuació es resumeix l'activitat duta al Tribunal Arbitral al llarg de l'any 2013:
Casos

Totals

Oberts

1

Finalitzats

0

Cancel·lats

0

7.3 Dipòsit de codi font
El Servei de Dipòsit de Codi Font de COEINF permet que els clients puguin tenir la seguretat de que, en
determinades circumstàncies, podran tenir accés garantit al Codi Font de desenvolupaments de programari
propis o de tercers. Així mateix, els desenvolupadors veuen respectats els seus drets, amb la seguretat de
que aquest accés al Codi Font es produirà només si es donen les circumstàncies pactades.
El serveix ofereix les mateixes garanties d'integritat i seguretat, amb la possibilitat de signar digitalment,
encriptar o segellar i en mesures de seguretat física elevades.
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8 Col·legiats/des
Altes
Durant el 2013 s’han incorporant 24 Enginyers/es en Informàtica al COEINF:
Juan Ramon Soler Cabrejas
Isabel García Rodríguez

927
928

Cesar Salvado Estorach
Bernat Casero Gumbau

939
940

Javier Gámiz Caro

929

Josep Lluís Amador Teruel

941

Pablo García Berenguer
Josep Maria Verdejo Rabassó

930
931

Joan Antoni Herman Balaguer
Albert Ferrando López

942
943

Marc Carreras Almirall

932

Regina Montes Giménez de Cisneros

944

Alessandro Galletto Ciocia
Javier Martin Rubio

933
934

Manel López Ferrero
Angel Sánchez García

945
946

Eusebi Calle Ortega

935

José Luis Aylas Flores

947

Ferran Falguera Martí
Esteve Nadal Roig

936
937

Lluís Ortin Piñol
Manuel J.Peña Marco

948
949

Marcos Ligero Espinosa

938

Balbina Rocosa Alsina

950

Baixes
Durant el 2013 s’han donat de baixa 16 Enginyers/es en Informàtica:
Josep M. Merenciano Saladrigues

375

Alexander Bunkenburg
Raul Mario Abril Jiménez

886
168

Adriana Lemus López

911

Lluís Valls Bernaus

334

Raúl Martínez Serrano
Oriol Aguilar Anguera

127
851

Moisés Gómez Girón

469

Òscar Pérez Del Campo
Marc Vivas Ballabriga

691
870

Iván López Girón

882

Lleonard del Río Torrents
Jordi Solà i Torró

353
499

Iván Párraga García

674

Didac Hita Figuera
Robert Ramírez Vique

584
714
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9 Convenis
9.1 Nous convenis 2013
Adeslas
Nou conveni amb Adeslas SegurCaixa que ofereix al
col·legiats/des del COEINF la Pòlissa d’Adeslas
Completa que és la de més altes cobertures de la
companyia sense copagament i té inclosa en el preu la
Pòlissa Dental.
Resum de l’oferta exclusiva per a col·legiats/des:
sense copagaments / pòlissa dental inclosa.


de 00 a 55 anys: 47,94 EUR/mes



de 56 a 65 anys: 79,88 EUR/mes

Air France-KML

Nou acord amb Air France-KLM (fins a maig de 2014), amb descomptes per a col·legiats/des del COEINF, al
seus vols. Air France-KLM és la major companyia àrea d’Europa i la tercera al món en número de passatgers
i kilòmetres recorreguts amb més de 600 avions, pertany a l’aliança SkyTeam.
Descomptes:


vols europeus en categoria economy: descompte 30EUR (compra mínima sense taxes de 40EUR)



vols intercontinentals en categoria economy: descompte 50EUR (compra mínima sense taxes de
67EUR)



vols intercontinentals en categoria premium economy: descompte 150EUR de descompte (sens
compra mínima)



vols intercontinentals en categoria business: descompte 250EUR de descompte (sens compra
mínima)

ANECA
L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació
(ANECA), el Consell general de Col·legis oficials d’Enginyeria
en Informàtica (CCII) – de qual és membre el COEINF – i el
Consell general de Col · legis oficials d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica (CONCITI) van signar un conveni per al
desenvolupament del sistema d’acreditació Euro-Inf a
Espanya.
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Euro-Inf és un sistema d’acreditació per a la qualitat acadèmica en informàtica que atorga la European
Quality Assurance Network for Informatics Education (Xarxa Europea de Garantia de la Qualitat de
l’Educació en Informàtica, EQANIE), i que fins ara només podien certificar les agències autoritzades
d’Alemanya i el Regne Unit. A partir de l’any que ve també ANECA, CCII i CONCITI podran fer-ho.
APDCAT
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya, de la qual el COEINF és membre, signen un conveni
de col·laboració per tal de garantir un millor coneixement i
preparació sobre protecció de dades als treballadors dels
Col·legis i Consells de Col·legis professionals, i als membres
dels col·legis integrats a l’Associació Intercol·legial de Col·legis
professionals de Catalunya.
Apple
Nou avantatge per a col·legiats/des del COEINF, pel qual podrás gaudir d’un
descompte de fins a un 10% en productes Apple (excepte iPhone), acord
arribat mitjançant de l’associació Intercol·legial, de la qual el COEINF és
membre.
Aquest acord també inclou:


assistència tècnica a la botiga d’Apple de Passeig de Gràcia



tallers de formació



suport tècnic

avancar
La Intercol·legial (Associació de Col·legis Professionals de Catalunya), de la qual el COEINF és membre, ha
arribat a acord amb Avancar i nou avantatge per a col·legiats/des. Avancar permet fer ús de vehicles per un
preu des de 4EUR/hora amb benzina, assegurança a tot risc inclosos, assistència les 24 hores i IVA inclosos.
L’acord amb Avancar permet a col·legiats/des del
COEINF disposar d’un crèdit de 60€ gratuïts per
consum per gastar en 3 mesos (els primers 20 km.
són gratuïts i després es cobra un mínim de 0,28
euros/km depenent de les característiques del
vehicle).
El carsharing és una alternativa al lloguer o a la compra d’un cotxe per a la ciutat, vol dir menys cotxes als
carrers i menys pol·lució a l’aire. I com més gent s’hi apunti, millor pel nostre planeta.
Permet estalviar-se els costos associats a la propietat del vehicle (manteniment, plaça d’aparcament,
assegurança, impostos…) i disposar del vehicle amb immediatesa, el temps necessari per recollir-lo de
l’aparcament on es trobi el vehicle. Pots utilitzar el vehicle durant el temps que calgui, des d’una hora fins a
diversos dies, mitjançant el pagament d’una quota periòdica i d’una tarifa corresponent a l’ús efectuat.
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La flota està composta per diferents tipus de vehicles: utilitaris, compactes, familiars (5,7 o 8 places) i de
transport (furgoneta) i una xarxa d’aparcaments repartits per la ciutat on poder anar a buscar el vehicle.
Avancar té més de 6.000 socis i 120 cotxes a Barcelona.
Com a soci d’Avancar, pots reservar cotxes online o amb el teu smartphone, obrir el cotxe amb la teva
targeta de soci i posar-te al volant. Totes les reserves inclouen el carburant i l’assegurança. També podràs
fer servir una nova aplicació per a smartphones, SMS i altres serveis.
A més com a soci d’Avancar poden comprar la T-trimestre per qualsevol número de zones (entre 211 i 406
EUR) al mateix preu d’una zona (142 EUR).
CEPRO
El COEINF ofereix a col·legiats/des el nou servei
d’assessorament jurídic, per a proporcionar informació,
suport i resolució de consultes en les següents àrees:


Dret Mercantil



Immobiliari



Família



Hereditari

Les consultes seran atesses per CEPRO, gestoria del COEINF
Consultes en relació a l’entitat i associats que siguin socis d’una empresa:
1. com convocar una Assemblea o Junta General (depenent del tipus de societat), quorums necessaris
per la presa d’acords, procediments i requisits per l’admissió, baixa o sanció d’un soci, quins
documents han d’estar a disposició dels socis, que s’ha de fer constar als diferents llibres societaris,
etc.
2. modificacions estatutàries
3. idoneitat de reclamar deutes mitjaçant procediment judicial o negociador, idoneitat de personar-se
en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
4. contractes mercantils i immobiliaris
5. marques i Patents.
Consultes en relació als associats com a persones físiques:
1. quin tipus d’empresa és recomanable constituir per l’activitat que vull desemvolupar, quina és la
situación jurídica si es donen de baixa socis d’una societat o volen vendre les seves accions o
participacions, etc.
2. idoneitat de reclamar deutes mitjaçant procediment judicial o negociador, idoneitat de personar-se
en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
3. contractes mercantils i immobiliaris
4. marques i patents
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Qüestions no societàries:
1. quins drets i obligacions tinc en cas de divorci
2. tinc fills amb la meva parella, però no estic casat, com hi ha que regularitzar jurídicament la situació
3. de quins bens puc disposar en el meu testament
4. tinc un immoble llogat i el llogater no hi viu
5. quan puc instar un desnonament
6. etc.
El servei es prestarà a través de consultes telefòniques. Per accedir al servei posat en contacte amb
secretaria@enginyeriainformatica.cat.

Industrials
Acord per fer extensiva la formació que ofereix el Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) amb les mateixes
condicions especials per a col·legiats/des del COEINF.
Roomleader
Descomptes en reserves hoteleres a Roomleader, marca
del Grup Hotusa fundada a principis del 2007, grup
turístic internacional que engloba diverses empreses
líders en diferents línies de negoci.
Com a membres de l’Associació Intercol·legial de
Catalunya, els/les col·legiats/des del COEINF gaudeixen
d’un 15% de descompte sobre la millor tarifa disponible en més de 50.000 hotels a les destinacions a tot el
món.
SABA
Gràcies al conveni de col·laboració SABA – Intercol·legial,
asociació a la qual pertany el COEINF, col·legiats/des del
COEINF:


Tarifa de rotació 7% de descompte sobre la tarifa de
rotació*



Tarifa abonament 15% de descompte per a noves altes
a qualsevol modalitat d’abonament*



Pack Saba Tempo fins al 60% de descompte a la tarifa
de rotació* (Es venen en packs de 10 unitats)



vals Saba Tempo de 6h: 94,05€ (1,56€ / hora)



vals Saba Tempo de 10h: 131,10€ (1,31€ / hora)



10 vals Saba Tempo de 8h: 114,95€ (1,43€ / hora)



10 vals Saba Tempo de 12h: 141,55€ (1,18€ / hora)



Pack nocturn 0.25€/hPreu especial als vals nocturns*. (Es venen en packs de 25 unitats)
Memòria 2013
20/03/2014
Pàgina 82

Telecos
Acord per fer extensiva la formació que ofereix l’Associació
Catalana d’Enginyers en Telecomunicació (ACET) amb les mateixes
condicions especials per a col·legiats/des del COEINF.

Tecnocampus
El president de la Fundació TecnoCampus MataróMaresme, Miquel Rey, i el degà del Col·legi Oficial
d’Enginyers Informàtics de Catalunya, Mingo Olmos,
han firmat un acord de col·laboració entre les dues
institucions. Un dels aspects principals d’aquesta
col·laboració té a veure amb l’emprenedoria, ja que
el TenoCampus posarà a l’abast del col·legiats/des
els serveis de suport a l’emprenedor de què
disposa.
Tecnocampus, com a parc científic i d’innovació,
presta el servei de suport a l’emprenedoria amb
l’objectiu d’estimular un nou teixit econòmic,
focalitzant el seu interès i esforços en
l’emprenedoria relacionada amb els àmbits
estratègics d’activitat vinculats entre altres al sector TIC.
És objectiu d’aquest conveni potenciar i donar resposta a les inquietuds emprenedores de col·legiats/des
del COEINF, amb la identificació, assessorament i seguiment de projectes d’emprenedoria de base
tecnològica i/o innovadora, realitzada mitjançant els serveis per a la creació d’empreses de que disposa el
Tecnocampus, incloent:


Oferta de Serveis Integrals de Suport a l’Emprenedoria



Impartició de sessions informatives, conferències o tallers de sensibilització en matèria
d’emprenedoria



Accès als Premis Cre@tic Tecnocampus



Accès al Programa d’alt rendiment INNO-EMPREN

 Accés a Incubadora TCM dels projectes empresarials
Per la seva banda, el Col·legi participarà i farà difusió en activitats relacionades amb el seu àmbit que es
facin en el parc, incorporant-se al Consell Sectorial dels estudis d’Enginyeria en Informàtica de l’Escola
Politécnica Universitària de Mataró (EUPMt), òrgan assessor amb l’objectiu d’estrènyer lligams amb les
entitats i institucions vinculades al sector empresarial.
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Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), universitat online
oficial, i líders en l’ús de les noves tecnologies aplicades a
l’educació, oferint una educació personalitzada i adaptada als teus
horaris siguis on siguis. Podràs assistir a classe en directe,
comunicar-te amb professors i alumnes, i comptar amb el suport
d’un tutor personal.
La UNIR i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) han arribat a un acord de col·laboració amb la que els/les
col·legiats/des es beneficien d’un descompte del 10% sobre l’import
total de qualsevol dels graus i màsters que imparteix. Tanmateix, es pot obtenir una reducció adicional del
10% per pagament al comptat del curs.
UOC
Crash Courses, els programes d’actualització de curta durada
per a professionals de les TIC que organitzar la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). Són cursos de curta durada que
tenen un objectiu molt clar: poder tenir una línia del CV que
doni possibilitats a un professional del sector informàtic/TIC de
trobar/canviar de feina.
Preu públic general: 125 EUR, per a col·legiats/col·legiades del
COEINF: 90 EUR.
UPC School
La UPC School, centre que gestiona tota
l’oferta de màsters, postgraus i cursos de
formació permanent de la UPC, i el Col·legi
Oficial
d’Enginyeria
Informàtica
de
Catalunya (COEINF) han establert un
acord de col·laboració per al curs acadèmic 2013-14 que permet a col·legiats/des del COEINF gaudir d’un
10% de descompte en tota la seva oferta formativa.
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Visibles
Un col·lectiu de professionals catalanes
procedents tant de l’àmbit acadèmic com
empresarial han anunciat el naixement d’una
associació que té com a objectiu impulsar la
presència de les dones en els òrgans de
decisió de les organitzacions. Aquesta missió
es vol acomplir fent visible el talent femení
com a element fonamental de la diversitat, la
sostenibilitat i el progrés de les mateixes i, per extensió de la pròpia societat.
Sota el nom Visibles, es presenten amb la vocació de ser grans, inclusius – defensant el lideratge visible
tant de dones com d’homes – i amb la intenció d’actuar com a motors de canvi de la nostra societat. A tal
efecte, s’ha creat un grup al LinkedIn nomenat “Visibles” per debatre, compartir, opinar i desenvolupar
aquest objectiu. Així mateix, també es pot seguir pel Twitter @vsbls. I, des de la seva webwww.visibles.org,
la seva cara al món, es pot conèixer millor qui són, les seves accions, les seves sòcies i socis visibles i, també
una institució, un organisme o una empresa, pot adherir-se com a visiblement responsable.
La Junta directiva de Visibles la formen vuit dones, entre elles Elisabet Golobardes, ex-Vicedegana del
COEINF, que tenen en comú la ferma convicció que les organitzacions dirigides per equips diversos d’homes
i de dones donen millors resultats i ajuden a construir un futur millor i molt més equilibrat.
El COEINF és una entitat visiblement responsable que vol ajudar a promoure els valors fonamentals de
Visibles i, per tant, compromesos a impulsar la presència de dones als òrgans de decisió de la nostra
estructura.
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9.2 Convenis existents
El COEINF té convenis de col·laboració que ofereix serveis, formació i avantatges a col·legiats/des:
Convenis Formació

Associació Catalana de
Formació Telemàtica

Fundación Asmoz

Asociación de Técnicos de Cegos
Informática

ESADE

DatacenterDynamics

Escoles Universitàries
Gimbernat i Tomàs Cerdà

iiR España

Internet Security Auditors

ISACA

Jedi – Junior Empresa

La Salle

Centres del Cisco
Networking Academy

PUE

Universitat Abat Oliba

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

Universitat de Lleida

Universitat Politécnica de
Catalunya (UPC)

Universidad Politécnica de
Madrid (UPM)

Universitat Pompeu Fabra

Wellington House
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Conveni Assegurança Professional

Pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional, a l’abast de col·legiats/des am Mútua dels Enginyers

Convenis Banca

Banc Sabadell

Banco Santander

Caixa d’Enginyers

Deutsche Bank

Convenis Salut i Assegurances

Institut Comtal
d'Oftalmologia

Òptica Milent

Mútua dels Enginyers

Convenis Oci i Cultura

Barceló Viatges

MyEntrada

Promoconcert

Convenis Serveis i Descomptes

BCN Assessors Legals i
d'Empresa

Ceprocoop

Diaz de Santos

Índica Personal Care

Fundació Iwith.org

Jazztel

RACC

Soler-Padró, v. Hohenlohe,
Hopewell Weitzmann
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Vodafone

Convenis Cooperació i Desenvolupament

22@Barcelona

Associació per la
ecoResponsabilitat de les
TIC

ASCAMM

Associació Catalana de
Comptabilitat i Direcció

Agència de Qualificació
dels Professionals de
l’Enginyeria

bdigital Centre Tecnològic

Càritas

Associació Catalana
d’Empreses d’Informàtica

Associació Catalana
d’Empreses per al
Programari Lliure

Centro Nacional de
Referencia de Aplicación
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Consejo General de Colegios
Profesionales de Ingeniería
en Informática

Club de Marketing de
Barcelona

Centre Tecnològic de
Catalunya

Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya

FIB Alumni (associació
d’antics alumnes de la FIB)

Generalitat de Catalunya

Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals
de Catalunya

Localret

Centre d’Innovació en
Productivitat de Microsoft

Patronal de les micro,
petites i mitjanes
empreses i els autònoms
de Catalunya
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Sitges Innovation Club

Tecnonews

Unió Empresarial Anoia

Universitat de Girona
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Associació Catalana
d’Enginyers en
Telecomunicació

TICAnoia

