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Presentació

Com a nou Degà de l’Il·lustríssim Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, vull
agrair en primer lloc la gran tasca realitzada durant els darrers anys pel nostre anterior Il·lustre
Degà el Sr. Mingo Olmos. Serà molt difícil estar a l’alçada de la feina i dedicació aportades al
nostre col·lectiu, però també és un gran repte intentar conservar i fer créixer el projecte comú
que ja s’ha iniciat.
Les noves tecnologies, si encara es pot dir que són noves, són un espai de confluència per a les
noves i antigues generacions. Han de ser un pou de noves oportunitats professionals,
econòmiques i de progrés.
Hem d’aprofundir en les relacions inclusives amb els col·lectius que contribueixen a la prosperitat
del nostre país a través de l’ús d’aquestes tecnologies per a la millora social i econòmica.
Sempre des de la defensa fidel a la nostra professió, la seva qualitat i la garantia d’una feina ben
feta, però amb l’esperit obert i d’àmplies fronteres.
Fer de la “informàtica”, en terminologia tradicional, un centre de valor del concepte més ampli de
noves tecnologies, colze a colze amb els altres professionals del nostre sector o de sectors afins.
A l’horitzó grans reptes tecnològics i de canvi: la introducció de la nova filosofia “maker”, la
robòtica, la impressió 3D, les comunitats de desenvolupadors i de creadors de maquinari lliure,
… el repte de l’educació multidisciplinar i la gran tasca de foment i estima per aquesta professió
des de la base.
Tot això no es pot fer sense un gran equip. Un equip de professionals excepcionals que
m’acompanyen en aquesta aventura del Deganat: Marius Gómez, Toni Velamazán, Miquel Boix,
Benito Cerrillo, Albert Castellana, Jordi Iparaguirre, Eric Marcos i Mercè Escolà… Però no només
ells, sinó també un grapat de companys i companyes que s’han sumat a aquesta responsabilitat
(Isabel García, Isabel Ordoyo, Eduard Elias, Xavier Llobera, Javier Gallego, David Ródenas, Pei
Yung Chang…) Perquè, en el fons, els grans projectes són de col·lectius implicats, no pas
d’individualitats específiques.
Fem de les TIC la nostra il·lusió! Aquest era el lema de la nostra candidatura, i que m’agradaria
fos el fil conductor d’aquests quatre anys que s’obren davant, plens d’oportunitats i plens
d’il·lusió.
Moltes gràcies a tothom, i ja sabeu que el Col·legi és un espai de defensa de la identitat de la
professió, però obert a tothom que pugui aportar, des de la diversitat un impuls per a que la
tecnologia parli de persones, per a les persones.

Endavant!
Eduard Martin Lineros
Degà de l’ Il·lustre Col·legi d’Enginyers en Informàtica de
Catalunya
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El Col·legi

El 28 de març de 2001, 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 90 Col·legis Professionals i amb més
de 150.000 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:

Eduard Martín
Degà

Juanjo Giménez
Vocal

Toni Velamazán
Vicedegà Secretari

Joaquín Garrido
Vocal

Miquel Boix
Vocal

Mireia Náger
Vocal

Jaume Catarineu
Vocal

Xavier Rubiralta
Vocal
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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:

Eduard Martín
Degà

Jordi Iparraguirre
Vicedegà Societat del
Coneixement

Eric Marcos
Vicedegà de Noves
Tendències TIC
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Màrius Gómez
Vicedegà de
Presidència

Mercè Escolà
Vicedegana de
Territori i Empreses

Javier Gallego
Vicedegà de Serveis i
Acords

Miquel Boix
Vicedegà Tresorer

Benito Cerrillo
Vicedegà de Nova
Industrialització

David Ródenas
Vicedegà de
Desenvolupament
Professional

Toni Velamazán
Vicedegà Secretari

Albert Castellana
Vicedegà d’Innovació i
Empreneduria

Oscar Sala
Vicedegà de Ciència,
Art i Tecnologia de la
Computació

Josep Manel
Rodríguez
Vicedegà d’Acció
Social i Voluntariat
TIC

Carles Aliagas
Vicedegà Adjunt de
Tarragona i Terres de
l’Ebre

Jaume Catarineu
Vicedegà Adjunt
Catalunya Central i
Penedès

Jonathan Chacón
Alfonso RubioJordi Virgili
Comissionat per a
Manzanares
Vicedegà Adjunt de les Comissionat Especial de l’accessibilitat i usabilitat
de les tecnologies
Terres de Ponent
Consells, Entitats Afins i
Acords Corporatius

Àlex Brusi
Vicedegà Adjunt
Catalunya Nord

Jordi Cirera
Vicedegà de tecnologia
aplicada a ciutats i
territoris

Assumpta Rocosa
Vicedegana de
promoció de la dona i
vocacions STEAM
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3.4 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



Pilar Conesa Presidenta del Consell Assesor del COEINF



Eduard Martín Degà del COEINF



Alfons Rubio Secretari General del Consell Assessor i Director/Gerent del COEINF



Enric Colet Secretari General d’Justícia de la Generalitat de Catalunya



Carles Flamerich Director General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya



Jordi Marin VicePresident de CatEI, Associació Catalana d’Empreses d’Informàtica



Josep Figols 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
Professional

President d’ACIFP, Associació Catalana d’Informàtics de la Formació



Albano Sanchez-Ossorio
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

Degà del COETIC, Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica



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
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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 Vicepresident de Sitges Innovation Club



Pilar Conesa Directora Smart City Expo i CEO d’anteverti



Oscar Pierre Conseller de RTVE, President del Consell Assessor de Meta4 i President
de Business T&G

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 Director Catalunya de HP



Santiago Anguera Director Catalunya de IBM



Manuel Brufau Director General d’Indra



Josep Aracil Director Sector Públic d’Infomática El Corte Inglés



Toni Juan Director Intel



Carles Grau Director Catalunya de Microsoft



Victoriano Martín Director Zona Mediterrani Oracle



Albert Delgado Director General de Penteo



Erik Brieva Director de Marketing Red Hat



Andreu Vilamitjana Director General de Solucions de Gestió Empresarial a Sage



Félix Monedero Director Indústria de SAP



Andreu Rodríguez CEO de TICNOVA



José Manuel Desco CEO T-Systems Iberia



Ricardo Baeza-Yates Vicepresident de Yahoo Research
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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
Convocatòria:
Per acord de la Junta del COEINF celebrada el passat 29 de gener, es convoca l’Assemblea
ordinària núm. 15 i l’Assemblea extraordinària núm. 12 del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF), el proper divendres 15 d’abril a partir de les 18:00 a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona.
Durant el període de presentació de candidatures, s’ha presentat la candidatura formada per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduard Martin, col·legiat 879, com a Degà
Màrius Gómez, col·legiat 901, com a Vicedegà de Presidència
Toni Velamazán, col·legiat 331, com a Vicedegà Secretari i Relacions Institucionals
Miquel Boix, col·legiat 179, com a Vicedegà Tresorer
Albert Castellana, col·legiat 1.010, com a Vicedegà d’Innovació, Societat del Coneixement
i Emprenedoria
Benito Cerrillo, col·legiat 985, com a Vicedegà de Nova Industrialització
Mercè Escolà,
col·legiada
1.014,
com
a
Vicedegana
de
Territori
i
Desenvolupament Empresarial
Jordi Iparraguirre, col·legiat 659, com a Vicedegà de Desenvolupament Professional
Eric Marcos, col·legiat 1.015, com a Vicedegà de Noves Tendències TIC

La precanditura va ser revisada i aprovada per la junta del COEINF, informant al seu
representant, i segons el previst al Capítol VIII dels nostres estatuts i el calendari establert, es fa
oficial avui, dia 8 d’abril, transcorregut el període d’impugnació.
Ordre del dia Assemblea Ordinària
17:45 Acreditació
18:00 1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 15
18:10 2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 15
•
•
•
•
•
•

Aprovació de la darrera acta
Presentació del informe de gestió
Votació sobre l’aprovació de la gestió
Presentació del resultat econòmic 2015 i pressupost 2016
Votació sobre l’aprovació del resultat econòmic 2015 i pressupost 2016
Precs i preguntes

Ordre del dia Assemblea Extraordinària
18:45 Acreditació
19:00 1a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 12
19:10 2a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 12
•

Eleccions al deganat, amb motiu de finalització del mandat de l’equip deganal amb
la candidatura oficial representada per Eduard Martín.
Memòria COEINF 2016
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Acabada les assemblees se servirà una copa de cava, que ens permetrà fer networking i
compartir objectius i reptes.

Després de tractar tots el punts de l’odre del dia de l’Assemblea ordinària en mingo va
manifestar que estava molt orgullós i content dels 4 anys fantàstics com a Degà del Col·legi,
agraint a tothom per haver-lo permès representar els enginyers i enginyeres en informàtica de
Catalunya, la professió, i més globalment l’enginyeria i el sector TIC, una experiència molt
enriquidora i inoblidable.
També va donar les gràcies als companys i companyes de l’equip deganal, per la seva confiança
i amistat, la seva contribució i aportació de valor a l’entitat, als seus membres i a la societat en
general, amb menció especial a Miquel, Màrius i Xep de la comissió permanent. També va donar
les gràcies als membres de la junta per la seva confiança facilitant tirar endavant molts temes,
sent valents però sempre amb criteri.
També va manifestar l’agraïment a totes les entitats, col·legis professionals, universitats,
administració pública, el Govern, associacions, així com empreses del sector TIC, per comptar
sempre amb el nostre Col·legi per col·laborar, per compartir idees i agenda, per organitzar temes
conjuntament, o simplement per escoltar-nos, sumant i posant per davant l’interès comú al
particular.
Per acabar en Mingo Olmos va dir: “Han estat 4 anys, el temps passa ràpid, però alhora és molt
de temps, més en informàtica, fent necessari una nova versió del Col·legi amb més i millors
funcionalitats. Així, finalment, gràcies a Eduard per fer un pas endavant assumint el repte de
Memòria COEINF 2016
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liderar els propers anys del Col·legi amb il·lusió, visió, lideratge i capacitat.”

A l’assemblea extraordinària va sortir elegida la candidatura representada per Eduard Martin.
Com a nou degà va dir “Vull agrair en primer lloc la gran tasca realitzada durant els darrers anys
pel nostre anterior Il·lustre Degà el Sr. Mingo Olmos. Serà molt difícil estar a l’alçada de la feina i
dedicació aportades al nostre col·lectiu, però també és un gran repte intentar conservar i fer
créixer el projecte comú que ja s’ha iniciat.”
Al fer menció de l’equip va dir: “Tot això no es pot fer sense un gran equip. Un equip de
professionals excepcionals que m’acompanyen en aquesta aventura del Deganat: Marius
Gómez, Toni Velamazán, Miquel Boix, Benito Cerrillo, Albert Castellana, Jordi Iparaguirre, Eric
Marcos i Mercè Escolà… Però no només ells, sinó també un grapat de companys i companyes
que s’han sumat a aquesta responsabilitat (Isabel García, Isabel Ordoyo, Eduard Elias, Xavier
Llobera, Javier Gallego, David Ródenas, Pei Yung Chang…) Perquè, en el fons, els grans
projectes són de col·lectius implicats, no pas d’individualitats específiques.”
I per acabar va dir: “Fem de les TIC la nostra il·lusió! Aquest era el lema de la nostra
candidatura, i que m’agradaria fos el fil conductor d’aquests quatre anys que s’obren davant,
plens d’oportunitats i plens d’il·lusió”.
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Nota biogràfica
Eduard Martin Linares / col·legiat #879
Barceloní nascut al 1965, Enginyer en Informàtica i Enginyer Tècnic en
Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya,
certificat per l’IESE en processos d’Innovació aplicada; Director
d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de
l’Ajuntament de Barcelona i Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers en
Informàtica de Catalunya. President de la Xarxa Catalana de Ciutats
Innovadores.
Ha desenvolupat la seva carrera professional durant més de 26 anys a
l’Ajuntament de Barcelona ocupant diverses posicions de
responsabilitat en l’àmbit tècnic, de gestió i organització en el camp de
les noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions.

Durant els anys 2012 i principis del 2013 va promoure la mesura de govern MITIC (un model
d’Innovació Tic per a l’Ajuntament de Barcelona), aprovada en Comissió d’Habitat Urbà del
consistori Barceloní en data 7 de març de 2013. Paral·lelament la direcció que lidera es va
convertir en l’únic organisme de l’Administració Pública Espanyola, que ostenta la certificació
UNE 166002-2006, actualitzada a la UNE 166002-2014 durant el passat mes de setembre, per a
la gestió dels processos de i+D+I.
Al 2014, la Direcció d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC va liderar la
presentació de la candidatura de Barcelona com a capital europea de la Innovació pel periode
2014-2016. Aquest premi, convocat per primera vegada per la Comissió Europea, li va ser
concedit a Barcelona el passat 3 de març de 2014.
Al 2015 va ser nomenat Director de l’Oficina per a la Societat del Coneixement de l’Institut
Municipal d’Informàtica de Barcelona, desenvolupant tasques d’estratègia en el posicionament
TIC internacional de la ciutat de Barcelona, i desenvolupant el nou concepte de ciutat intel·ligent.
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4.2 Junta
Data: 26 de gener. Ordre del dia:


0. Aprovació acta anterior



1. Institut d’Estudis de Seguretat (IDES) i proposta de participació al patronat



2. Update canvi de seu



3. Orientació convocatòria assemblees



4. Revisió comptabilitat 2015



5. Precs i preguntes

Data: 29 de gener. Ordre del dia:


0. Aprovació acta anterior



1. Update CCII



2. Update canvi de seu



3. Comptabilitat 2015 (requereix aprovació)



4. Budget 2016 (requereix aprovació)



5. Convocatòria assemblees (requereix aprovació)



6. Precs i preguntes

Data: 30 de març. Ordre del dia:


0. Aprovació acta anterior (penjada al basecamp)



1. Budget 2016 (requereix aprovació)



2. Revisió de precandidatures presentades (requereix aprovació)



3. Update CCII



4. Update canvi de seu



5. Precs i preguntes

Data: 24 de maig. Ordre del dia:


0. Aprovació acta anterior (penjada al basecamp)



1. Presentació nou equip deganal



2. Bases per la creació d’una Assoiació TIC



3. Update CCII



4. Canvi de seu



5. Precs i preguntes
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Data: 20 de juliol. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (24/5/2016 - penjada al basecamp)



1. Update CCII - Joaquim Garrido



2. Update creació associació TIC



3. Decisió sobre la situació de participació a les reunions de Junta del Sr. Marc Gibert



4. Nomenament nous vicedegans



5. Precs i preguntes

Data: 3 d’agost. Ordre del dia:


1. Associació Professionals TIC: Proposta de local

Data: 21 de setembre. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (3/8/2016 - penjada al Basecamp)



1. Update associació TIC



2. Renovació membre de la junta per substituir al Sr. Marc Gibert



3. Update CCII - Joaquim Garrido



4. Precs i preguntes

Data: 27 d’octubre. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (21/9/2016 - penjada al Basecamp)



1. Renovació membre de la junta per substituir al Sr. Marc Gibert



2. Nomenament de càrrecs



3. Update associació professionals TIC



4. Precs i preguntes

Data: 23 de novembre. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (27/10/2016 - penjada al basecamp)



1. Update CCII - Joaquim Garrido



2. Update associació TIC – Eduard Martin



3. Precs i preguntes

Data: 21 de desembre. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (23/11/2016 - penjada al basecamp)



1. Update associació professionals TIC



2. Proposta de nomenaments vicedegans i comissionat.



3. Update CCII - Joaquim Garrido
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4. Precs i preguntes

4.3 Equip Deganal
Data: 27 d’abril. Ordre del dia:


Organització interna



Accions a curt termini



Convocatòria Junta



Temes de comunicació

Data: 8 de juny. Ordre del dia:


Els temes tractats s’han plantejat com una posada en comú i intercanvi d’opinions
perquè cada vicedegà pugui començar a portar la iniciativa i a operar dins del seu marc
d’actuació:
Pilars d'innovació i emprenedoria, Indústria 4.0, Observatori de l'Enginyeria, etc

Data: 13 de juliol. Ordre del dia:


Els temes tractats s’han plantejat com una posada en comú i intercanvi d’opinions
perquè cada vicedegà pugui començar a portar la iniciativa i a operar dins del seu marc
d’actuació:
Associació TIC, formació i esdeveniments, Catosfera, Dones TIC, Nou Vicedegà Adjunt
Catalunya Nord, etc

Data: 22 de setembre. Ordre del dia:


Temes pendents

Data: 25 d’octubre. Ordre del dia:


Informar sobre els propers nomenaments
Alfons Rubio-Manzanares
Óscar Sala



Update sobre l’associació professionals TIC



Agència de cyber-seguretat



Junta 26/10



Organització de La Nit
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Data: 9 de novembre. Ordre del dia:


No hi ha ordre del dia, i es pren com a base els temes tractats en la reunió anterior

4.4 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, New
Art Foundation, ... així com entitats per desenvolupar convenis amb avantatges per a
col·legiats/des.
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5

Activitats

5.1 Organitzades pel COEINF
Gran èxit de la 21a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Prop de 900 professionals i representants d’empreses,
administració, entitats i institucions del món de les
telecomunicacions i la informàtica es donaven cita passat 18
de febrer a l’Auditori de Barcelona en el decurs de la que és
la primera gran trobada de l’any del sector TIC, a només uns
dies del Mobile World Congress.
L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF) tornaven a organitzar conjuntament
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que va estar presidida per Neus Munté,
consellera de la Presidència de la Generalitat, i que també va comptar amb l’assistència, entre
d’altres autoritats, de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i del conseller d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget.
Durant el seu discurs de cloenda –i després del lliurament dels premis, feia un reconeixement
explícit al sector de les TIC, que agrupa més de 80.000 persones a tota Catalunya com a un dels
sectors que més ha contribuït a mitigar els efectes de la crisi, creant ocupació en aquests
darrers anys. “Us dono les gràcies per l’esforç sostingut i pels resultats obtinguts”, va afirmar.
En aquest sentit, Munté va voler destacar que “les telecomunicacions són un sector clau per al
país, i per aquest motiu el compromís del Govern és que les polítiques TIC es vertebrin al voltant
de l’objectiu de convertir-nos en un territori smart, amb 3 grans eixos: enxarxar, digitalitzar, i
securitzar”.
El paper de la dona en la ciència i la transversalitat de la tecnologia
La 21a Nit –que va tenir a la periodista Gina Tost com a mestra de cerimònies (qui va aprofitar
per reivindicar amb diversos exemples la rellevància de la dona en el món de la ciència i la
tècnica), arrencava amb la inauguració oficial a càrrec de Pedro Linares, president de
Telecos.cat, i Mingo Olmos, degà del COEINF. Ambdós van voler posar de manifest el potencial
de Barcelona a nivell mundial en el món de les TIC, així com el paper transversal que juga la
tecnologia a l’hora de millorar les nostres vides.
I precisament això és el que va quedar palès després d’escoltar la conferència inaugural, a
càrrec del director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, i del director del
departament de Computer Applications in Science & Engineering del BSC, José Maria Cela, amb
el títol de “Supercomputació per a l’enginyeria del segle XXI”.
Valero va voler manifestar la voluntat del BSC “de fer ciència no només excel·lent, sinó també
rellevant”, mentre que Cela va posar exemples concrets de com la supercomputació és de gran
utilitat en camps com els de la indústria energètica, la salut i les smart cities.
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La cerimònia de lliurament de premis tenia lloc després, amb la participació, entre d’altres, de
Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona; i de Jordi Puigneró, secretari
per a la Governança de les TIC de la Generalitat.
El còctel final servia d’escenari per a una intensa sessió de networking entre els prop de 900
assistents a la que ja és la 21 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.

El 23 de setembre al dinar del COEINF parlarem de la gestió del coneixement i
competitivitat
Al dinar de networking del COEINF del divendres 23 de
setembre vam tenir com a convidats a Rafael Andreu,
Doctor Enginyer industrial per la UPC i Professor de Direcció
Estratègica i Sistemes d’Informació a IESE, i a Joan Baiget,
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement,
col·legiat al COEINF i professor de sistemes de gestió del
coneixement a la UPF.
El dinar és una excel·lent oportunitat per conèixer la seva trajectòria professional i per parlar del
seu llibre “Gestión del Conocimiento y Competitividad”, Ediciones Universidad de Navarra
(Abril 2016) Colección ‘Libros IESE’.

Vine a l’estand del COEINF.cat a l’IOT Solutions World Congress! (del 25 al 27 d’octubre)

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF.cat) va tenir enguany una presència destacada
-amb estand propi- a l’IoT Solutions World Congress
(IOTSWC), que es va celebrar a Barcelona la setmana del 25
al 27 d’octubre. Tots els membres del col·legi van tenir
l’entrada gratuïta i que també un codi del 30% de descompte
per accedir al Congrés.

Programa d’activitats i serveis:
DIES 25, 26 i 27:
COEINF.cat va oferir a tots els col·legiats la possibilitat de fer ús de l’estand propi del col·lectiu
ubicat al recinte Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat (Hall:1- estand F729). Aquest va funcionar
com a:
•
•
•

Espai de networking
Punt de trobada i promoció professional per als els col·legiats del COEINF.cat
Espai a disposició dels col·legiats del COEINF.cat, prèvia petició a la secretaria del
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•

col·legi, per poder fer presentacions de productes*.
Espai a disposició dels col·legiats del COEINF.cat, prèvia petició a la secretaria del
col·legi, per poder fer reunions amb clients*.

*NOTA: Aquest any l’estand el vam compartir amb el Col·legi d’Enginyers Industrials i també amb
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat). El dia preferent d’utilització
per al COEINF.cat va ser el dimecres 26 d’octubre.
DIA 27:
Trobada de la Comissió Intercol·legial “Indústria 4.0”*, organitzada per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF.cat).
Lloc: Fira

Gran

Via.

Av.

Joan

Carles

I,

64

–

Recinte

CC4

(veure

mapa)

Programa:10.10h Presentació del document de treball “marc de referència” sobre la Indústria
4.0. A càrrec de:
• Xavier Pi, representant del Grup de Treball Embedded Systems de la Comissió Indústria
4.0.
10:15h Taula rodona, sobre el “marc de referència” sobre la Indústria 4.0 (moderada per: Miquel
Obradors, president de la Comissió TIC dels EIC). Amb la participació de:
• Benito Cerrillo, vicedegà del Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya.
• Pere Tuset, representant de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.
• Xavier Pi, representant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
11.00h Les noves habilitats per liderar amb èxit les oportunitats de la Indústria 4.0 (reflexió sobre
aspectes relacionats amb els reptes i els talents i perfils que han de fer possible l’aprofitament de
les oportunitats que ens ofereixen les tecnologies implicades a la indústria 4.0). A càrrec de:
• Carlos Grau, partner de Tecnologia e Innovació de Konsac Group.
• Juanjo Planes, president de KONSAC, consultoria en RRHH.

El 25 de novembre vine a la Lul·liana de l’#anyLlull al @LlullCCCB

Un any més, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) va celebrar, el 25 de novembre, la
Lul·liana, en el marc dels 700 anys de la mort de Ramon
LLull, a l’exposició “La màquina de pensar. Ramon Llull l’ars
combinatòria” al CCCB, amb una visita guiada a l’exposició
de la mà d’Eduard Elias i Vila, degà fundador del COEINF.
Eduard Martin, Degà del COEINF, va fer la introducció
perquè Pere Soler Matutes fes la presentació del llibre
“Manual de Gestión y Contratación Informatica”, del que n’és
un dels directors i del qual el COEINF n’és coordinador.
Aquest llibre, que es va editar per primera vegada al 2006, inclou les novetats tècniques i
jurídiques dels últims 10 anys en l’àmbit TIC sobre gestió i contractació informàtica, oferint
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solucions a les empreses amb exemples reals d’óptima gestió
informàtica.
Davant d’obres purament tècniques sobre gestió de projectes
TIC i enfront de llibres excessivament jurídics sobre
contractació, el present Manual uneix el millor de tots dos,
fugint de models teòrics i basant-se en casos pràctics de gestió
i en la doctrina aplicada pels tribunals en supòsits reals.
Per a més informació o per comprar-lo, cliqueu aquí.

5.2 Participació i col·laboració amb altres entitats
Dia d’Internet Segura

El COEINF va donar com a entitat oficial a Dia d’Internet
Segura 2016 – Safer Internet Day (SID), que va ser el 9 de
febrer, en el seu 13è aniversari. Organitzat per Insafe per
promoure un ús més segur i més responsable de la
tecnologia i els telèfons mòbils en línia, especialment entre
els nens i joves de tot el món, enguany amb el
lema “pren part per a una Internet millor!’.

La UOC convoca el Premi equit@T a la promoció de l’equitat de gènere en les TIC
Enguany neix el Premi equit@T amb la intenció de
promocionar l’equitat de gènere a les TIC, en l’àmbit
geogràfic d’Espanya, Portugal i Iberoamèrica, amb la
col·laboració del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF).
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT)
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) treballa per
fomentar la participació de les dones en l’àmbit tecnològic de
les TIC i aconseguir una major presència tant en el món
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acadèmic com professional. L’ambiciós objectiu final és arribar a l’equitat de gènere en el sector
TIC; i per fer-ho, des de la nostra universitat portem a terme diverses accions per tal d’apropar
les TIC a la societat en general i a l’educació en particular.
En un àmbit de coneixement on la presència femenina és encara minoritària i on sovint la seva
figura queda difuminada, aquesta distinció pretén premiar iniciatives que tinguin la finalitat de
generar activitats i mostrar bones pràctiques per ajudar a construir l’equilibri de gènere en els
estudis i en les professions TIC. En concret es premiaran tant institucions com persones físiques
(dones i homes) que hagin realitzat alguna de les següents activitats:
• Accions i programes per tal de promoure la participació i la promoció de les dones en les
carreres acadèmiques i professionals relacionades amb les TIC.
• Programes i iniciatives reeixits per a fomentar i estimular l’interès de les dones a cursar
estudis relacionats amb les TIC i desenvolupar carreres professionals posteriors.
• Accions extraordinàries per visualitzar models de conducta amb la finalitat d’inspirar a les
dones més joves a cursar estudis i carreres en el camp de les TIC.
• Contribucions significatives a la difusió i l’augment de la influència de les dones en les
TIC.
Amb el clar objectiu de donar visibilitat a la presència de les dones en l’àmbit de les TIC, també
podran ser premiades dones que hagin demostrat habilitats i innovació excepcionals en el camp
de les TIC, que hagin contribuït de forma significativa a l’avenç científic, al desenvolupament
tecnològic o a l’impacte social de les TIC.

Oberta la Call for projects del Forum TurisTIC 2016
El Forum TurisTIC és el congrés sobre TIC i Innovació aplicats
al sector del Turisme organitzat per Eurecat que, enguany, es
va celebrar els dies 13 i 14 d’abril al CaixaForum Barcelona.
El COEINF és entitat col·laboradora.
Un any més, el fòrum va oferir l’oportunitat d’explicar el seu
projecte d’aplicació de tecnologia o d’innovació en el sector
turístic a empreses, administracions públiques, iniciatives,
etc. Per fer-ho, han d’enviar una proposta a través del formulari on-line habilitat.
El programa d’aquesta edició va donar prioritat a les temàtiques següents:
•
•
•
•

Mobile Marketing en Turisme
Turisme inclusiu i accessible
Turisme experiencial
Turisme gastronòmic
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Smart Cities: Tecnologies al servei del ciutadà
El Departament d’Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) va organitzar aquest webinar el 23 de febrer a les
18:00 via streaming, amb Carlos Monzo, director del
Postgrau en Smart Cities de la UOC, que va conversar amb
Eduard Martín, Vicedegà de Societat del Coneixement del
COEINF i Director d’Innovació, Societat del Coneixement i
Arquitectures TIC de l’Ajuntament de Barcelona, sobre les
possibilitats de la tecnologia aplicada a la ciutat.
Xerrada adreçada a estudiants del postgrau i a qualsevol persona interessada en l’àmbit de les
smart cities o ciutats intel·ligents.
eShow Barcelona
The eWorld va organitzar la 8a edició de l’eShow
Barcelona que trenca amb tot perquè aconsegueixis la teva
propia transformació, 16 i 17 de març a la Fira de Barcelona
(Av. Reina Maria Cristina, s/n – 08004, Barcelona).
El COEINF va oferir a tots els seus membres entrada
general gratuïta a l’eShow, la major fira internacional
dedicada a l’eCommerce, el Màrqueting Online, el Social
Media, l’Internet of Things, el Mobile i el Hosting & Cloud Computing, considerat el principal punt
de trobada entre els professionals del sector i on hi trobaràs les següents novetats:
Visitor Experience Program, pensat perquè treguis el màxim rendiment a la teva visita a
eShow
• The MainTheatre, un nou auditori situat al centre de la fira on tindrà lloc el programa The
Internet Leaders.
• eLogistics Show, un esdeveniment integrat dins l’eShow que reuneix les empreses de
retail amb els proveïdors de logística més innovadors.
•

Connecta amb les darreres tendències en un món cada cop més globalitzat, on les variables
d’espai i temps estan revolucionant l’estil de vida i l’univers dels negocis. Transforma la teva
empresa en un negoci digital, capaç d’arribar arreu i formar part d’un dels mercats de més
creixement a nivell mundial: l’eCommerce.
12×12: La Transformació Digital
Tertulia Digital i idigital, amb la col·laboració del COEINF
entre d’altres, va organitzar la jornada sobre transformació
digital el 31 de març de 18:00 a 21:00 a l’Auditori
Cibernàrium, edifici MediaTIC (C/ Roc Boronat, 117 – 08018,
Barcelona).
La transformació digital és una gran oportunitat de negoci per
a totes les empreses del sector TIC. És un procés que va
molt més enllà d’instal·lar maquinari i programari a les
organitzacions. La transformació digital es fonamenta en tres pilars:
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• La visió sobre com la tecnologia modificarà el nostre negoci i una estratègia consensuada
al respecte.
• El dia a dia del negoci. Una revisió dels processos interns, els punts de contacte amb el
client i els nostres serveis i productes.
• La nostra organització: valorant si els nostres equips tenen la cultura i les competències
adequades, si tenim els perfils que necessitem, si l’organigrama és l’adequat o si els
incentius i els indicadors són els correctes.
Visió, negoci i organització, per saber prioritzar i planificar el full de ruta per a la transformació
digital de la nostra empresa.
Cas pràctic
Es va comptar amb la presència de Judith Viader, consellera delegada de Frit Ravich, empresa
gironina fabricant i distribuïdora d’snacks i fruits secs. Es tracta d’una empresa familiar de
segona generació que factura més de 100 milions d’euros i ara està fent la seva transformació
digital, reconsiderant els seus processos, els seus sistemes i el futur del negoci.
Programa
18:00 Acreditació
18:15 CAMPUS 12×12. Treball en xarxa dirigit
Un espai de treball en xarxa actiu, dividit en zones temàtiques. Els assistents s’identifiquen
segons si són OFERTA o DEMANDA i s’agrupen en 4 àrees temàtiques. Espai lliure amb barra
de cafès i estands de cada patrocinador per fer treball en xarxa.
19:15 Benvinguda
19:25 Presentació dels patrocinadors
19:30 Ponències
“La transformació digital”, a càrrec de Genís Roca, fundador i CEO de RocaSalvatella
Cas d’èxit, a càrrec de Judith Viader, consellera delegada de Frit Ravich
Modera: Daniel Marco, director del Pla idigital de la Generalitat de Catalunya
20:10 Tertúlia oberta
20:25 Concurs i lliurament del premi
20:30 Festa final
Assistència gratuïta. Inscripcions al següent enllaç.

Inauguració oficial de l’Any de la Indústria 4.0
Organitzat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN) i Associació
d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies (Aseitec), amb el
suport del COEINF entre d’altres, el 10 de març de 9:00 a
18:00 a Sala d’actes de la seu col·legial (C/ Consell de Cent,
365 – 08009, Barcelona).
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Programa
09.00 Acreditacions
09.30 Inauguració a càrrec d’Oriol Junqueras, Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya
Benvinguda a càrrec de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona.
Presentació a càrrec de Pere Rodríguez, Enginyer Tècnic Industrial i Coordinador de l’Any de la
Indústria 4.0.
Moderació a càrrec de Pedro Gómez, president de l’ASEITEC i Pere Rodríguez, Enginyer Tècnic
Industrial i Coordinador de l’Any de la Indústria 4.0
10.00 Indústria 4.0-Smart Industry: Nou paradigma industrial: La revolució industrial organitzativa
on line, a càrrec de Francesca Torrell, Professora Associada UPC Departament d’Organització
d’Empreses. Sòcia Lean Smart Projects.
10.45 El futur de les fàbriques són les fàbriques del futur, a càrrec de Josep M. Borda, Director
General de Sisteplant.
11.30 Coffee Break
12.00 Aprofitant IoT per donar noves solucions a antics problemes, a càrrec d’Agustín Fragoso,
Automation Marketing Manager-Industry Business de Schneider Electric.
12.45 Avenços tecnològics pel coneixement del risc tècnic i econòmic dels actius fixes, a càrrec
de David Faro, Director General de Preditec.
13.30 Pausa dinar
15.00 El futur de la robòtica en el món industrial, a càrrec de Jordi Pelegrí, Sales Development
Manager d’Universal Robots.
15.45 La Ciberindependència de la Indústria, a càrrec de Manuel Medina, Universitat Politècnica
de Catalunya.
16.30 L’IoT i l’Anella Industrial 4.0, a càrrec de Sílvia Castellví, Innovation Business Unit Manager
Industry 4.0 de I2CAT.
17.15 Implicació de l’equip humà en l’internet de les coses, a càrrec de Félix Tobalina, Director
General de Tobalina Consulting Group.
18.00 Cloenda
Preu 50 EUR. Per a col·legiats/des del COEINF inscripció sense cost.
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Participa al Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2016

Per vuitè any consecutiu el CTecno va realitzar el Baròmetre
del Sector Tecnològic a Catalunya, l’estudi sobre l’evolució
del sector TIC al nostre país que analitza de manera
exhaustiva la situació de les empreses del sector i la seva
evolució en els propers anys. El COEINF com cada any
col·labora i participa en el Baròmetre del CTecno.

Aconsegueix la teva entrada gratuïta per al IoT Solutions World Congress
El COEINF com a ambassadors IoT Solutions World
Congress (IOTSWC) va oferir a tots els membres del
col·lectiu la possibilitat d’assistir de franc a la segona edició
edició d’aquest congrès, celebrada a Barcelona del 25 al 27
d’octubre.
L’IOTSWC va celebrar la seva edició al recinte Gran Via de
Fira de Barcelona. Organitzat per Fira de Barcelona en
associació amb l’Industrial Internet Consortium (CII), la fira i
conferència tenen com a objectiu superar els registres previs
connectant tecnologia i indústria i creant la millor plataforma
possible perquè empreses i experts abordin junts estratègies
i projectes de desenvolupament de l’internet industrial.
En aquesta edició, el Congrés es va estructurar les seves conferències en sis àrees:
Manufacturing, Transport & Logistics, Healthcare, Energy and Utilities, Technology, i Innovation.
El Comitè de Programa d’IOTSWC – format per professionals d’alt nivell del món del IOT i
especialistes en innovació tecnològica- va seleccionar figures internacionals en aquests camps
com a ponents destacats del programa de conferències. A més el saló va llançar un Call for
Papers amb l’objectiu d’incloure en el mateix programa aquelles contribucions, solucions i
iniciatives més rellevants en el camp de l’IOT. Si vols fer-hi arribar les teves propostes, tens fins
al proper 30 de març.
Forum TurisTIC Inscripcions obertes
El Forum TurisTIC és el congrés sobre l’aplicació de les TIC
en el sector del Turisme organitzat per Eurecat, amb el
COEINF com a entitat col·laboradora.
Durant els dies 13 i 14 d’abril, empreses del sector turístic,
empreses d’innovació i desenvolupament tecnològic, així
com institucions públiques implicades, associacions i gremis
especialitzats en aquests sectors, es va donar cita en aquest
congrés. Més de 1500 persones van seguir l’edició 2015.
El Forum TurisTIC genera sinèrgies entre aquests sectors,
dinamitzant i creant noves oportunitats de negoci. És un
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espai en el que es presenten les últimes solucions tecnològiques i les últimes innovacions, així
com tendències i iniciatives d’investigació. El Forum TurisTIC gira en torn a com les noves
tecnològiques enforteixen el sector turístic fent-lo més productiu i competitiu en un entorn
canviant i en constant evolució.
II Jornades CTecno 2020
El CTecno va organitzar el 7 de juny les II Jornades CTecno
2020 amb la col·laboració entre d’altres del COEINF. La
trobada d’enguany, sota el títol #TIC4talent, proposava una
gran reflexió sobre la transformació digital i l’impacte que hi
té en la producció i ocupació. Les Jornades estan
concebudes com un espai de debat per reflexionar sobre
com el foment de l’educació i la gestió del talent poden
incentivar la productivitat i ocupació en un món cada cop
més digitalitzat.
L’esdeveniment, organitzat al voltant de taules rodones i conferències va comptar amb
la participació de membres de primera línia del sector TIC, s’estructurà entorn 4 grans tracks:
•
•
•
•

Qüestions econòmiques de l’era digital
Motivació i gestió del canvi
Els CIOs i la recerca del talent
Educació i talent

L’edició d’enguany va comptar amb la presència de Victor Küppers (Founder de Küppers&Co),
Genís Roca (President de RocaSalvatella), Oriol Aspachs (Director de Macroeconomia de l’àrea
de planificació i estudis), Quim Bernardó (HR Business Partner Manager de T-Systems) i Joan
Carles Garcia (Delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona), entre d’altres convidats.
Smart Factory. Claus per a la gestió en la Indústria 4.0
En el marc de l’Any de la Indústria 4.0, amb el suport i la
col·laboració entre d’altres del COEINF, Enginyers
BCN presentà el Debat Tècnic: Smart Factory. Claus per a
la gestió en la indústria 4.0, organitzat amb Tecnocampus
Mataró, el 14 d’abril a les 16:00 a la Sala d’actes de la seu
col·legial, Consell de Cent, 365 08009 Barcelona.
Mercats cada cop més volàtils amb consumidors que demanden productes personalitzats, ràpids
d’obtenir i amb major valor afegit, exigeixen noves formes de producció, amb estratègies
d’operacions, més enllà de la reducció de costos i la diferenciació, basades en la gestió del
coneixement i la innovació continuada, creant valor a través de la informació i l’ús intensiu dels
avenços tecnològics.
Programa
16:00 Globalització i competitivitat industrial. Nous requeriments de gestió. La globalització dels
mercats, canvia els inputs sobre els que les empreses construeixen els seus avantatges
competitius, cada cop de càracter més intangible, i més difícils d’imitar.
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Digitalització industrial i flexibilitat en la gestió: el cas de Multivac. a càrrec Txus Baquero, Plant
Manager de Multivac.
Nous models de negoci i perfils empresarials: el cas de Poppox, a càrrec de Jordi Serra, Soci
Director de Poppox.
16:45 Nous models de producció industrial: fabricació intel·ligent. El procés de globalització de
l’economia, amb la seva dinàmica d’internacionalització dels mercats té importants
conseqüències sobre la funció de producció, cada cop més lligada a la informació i a l’ús de les
TIC, per a la millora de la seva flexibilitat i adaptabilitat.
Present i futur dels sistemes MES en l’entorn I4.0, a càrrec d’Antoni Graupera, Director General
de TAI Smart Factory i professor associat a la UAB.
Beneficis presents i beneficis desitjats per a l’empresa, a càrrec de Daniel Folch, Fundador i
President de Saplex, S.A.
17:30 Gestió de la tecnologia al servei de la Indústria 4.0. La tecnologia és un element central en
la nova revolució industrial que fa possible models de fabricació intel·ligent i d’alt valor, que
necessiten alta connectivitat i que gestionen grans volums d’informació.
Big data en la Indústria 4.0: Internet de les coses, i sis temes ciberfísics, a càrrec d’Oriol Rius,
CTO a M2M Cloud Factory.
Els nous reptes de la ciberseguretat en la indústria 4.0, a càrrec de Manel Pons, Soci Director a
Innevis.
18:15 Oportunitats per a la innovació en la indústria 4.0.
La globalització econòmica perfila un context d’elevada intensitat competitiva que obliga a les
empreses a desenvolupar certes capacitats internes per a la innovació continuada que, dins
l’actual context tecnològic, no sempre es poden assolir en solitari.
Els sistemes d’innovació a les regions europees de la indústria 4.0. El cas de Catalunya, a càrrec
de Julián Horrillo, Professor titular a ESUP-Tecnocampus.
Open innovation en la indústria 4.0, a càrrec d’Alexandre Blasi, President de Mútua
Intercomarcal, soci de Caudexpe, membre del Comitè de Direcció del Barcelona Institut
d’Emprenedoria i altres activitats vinculades a enginyeria i docència.

14 Festibity – Fibersecurity
La Festibity és la gran festa de les TIC i enguany arribà a la
catorzena edició una vegada més promoguda per la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB) i per la FIB Alumni
(l’Associació d’antics alumnes de la FIB). Si alguna cosa la fa
única és la seva particular manera de reflexionar sobre els
principals temes d’actualitat des de les TIC: smart cities,
energia, salut, innovació… I aquest 2016 parlem de Ciberseguretat!
Amb el lema de Fibersecurity, a més de portar experts en aquest àmbit, es va convidar als
millors hackers per tal que fessin una demostració en directe dels nous límits de la seguretat.
Som conscients dels riscos que ens envolten? Com els podem evitar? Estem preparats per la
revolució 4.0? És la privacitat un handicap per la seguretat? Ens hem de replantejar els nostres
principis ètics?
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Programa
19:30 Còctel de benvinguda
20:00 Inici de l’acte. Presenta l’acte Quim Masferrer, actor i guionista
Benvinguda institucional
Núria Castell, Il·lma. Degana de la FIB i membre del Consell Assessor del COEINF i Albert Herrero,
President de FIB Alumni
20:15 Demostració de hackeig en directe. Pau Oliva, enginyer (NowSecure, San Francisco)
21:00 Lliurament de Mencions Festibity
• Menció FIB: reconeixement a una o més persones que hagin desenvolupat una tasca
destacada en la vida de la FIB.
• Menció Honorífica: reconeixement a una persona, empresa o entitat que s’hagi distingit
en la seva trajectòria per una contribució a les TIC de forma significativa.
• Menció a la Iniciativa TIC: reconeixement al projecte d’una empresa que s’hagi distingit
darrerament en el camp de les TIC.
• Menció FiberEmprenedors: reconeixement a una empresa impulsada per un Fiber, que
hagi tirat endavant algun projecte empresarial rellevant.
21:20 Cloenda institucional
21:30 Festa i sopar còctel
23:30 Finalització celebració 14a Festibity. Durant la celebració de l’acte estarà en funcionament
la Font Màgica de Montjuïc.

Vine al BizBarcelona, connectem persones per dinamitzar l’economia

El BizBarcelona va tenir lloc l’1 i 2 de juny al Recinte Montjuïc
de Fira Barcelona, sota el lema “Connectem persones per
dinamitzar l’economia”. El saló s’ha consolidat com a la
principal plataforma que recolza emprenedors, pimes i
autònoms que busquen i troben oportunitats de negoci,
assessorament, finançament, inspiració i suport.
L’edició d’enguany s’estructurà en tres grans àrees:
BizEmprèn: on els emprenedors hi trobaran solucions, inspiració i finançament per a
materialitzar les seves idees i projectes de negoci.
• BizPimes: que es presenta com un fòrum de coneixement i solucions per promoure la
capacitat de créixer, innovar i exportar de les petites i mitjanes empreses, el que es
reflecteix en la creació de llocs de treball
• BizEconomiaSocial: l’espai per als emprenedors socials que volen innovar en models de
negoci allunyats dels tradicionals. En aquesta àrea s’abordaran temes relacionats amb
l’economia col·laborativa: el fet de compartir recursos, de poder fer més amb menys.
•
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Participa com a expert europeu a l’enquesta IT Professional Framework

El COEINF a través del CCII (Consejo de Colegios de
Ingeniería Informática) participà a la iniciativa europea IT
Professional Framework que té com a objectiu crear un
marc europeu per a les professions de les tecnologies de la
informació i de les comunicacions.
Com a experts professionals TIC teniu la oportunitat de
contribuir a la maduració de la nostra professió responent a
aquesta enquesta, a la que hi haureu de dedicar uns deu
minuts i us permetrà conèixer en detall marc professional que es pretén construir a nivell
europeu.
La Comissió Europea i els socis del consorci Capgemini Consulting, EY i IDC, van començar una
iniciativa que vol proposar un marc global per a la professió de les TIC a Europa. Aquest marc
serà un pas important per a fomentar encara més el creixement dels coneixements, habilitats i
competències dels professionals europeus de les TIC i de la gent en general.
La naturalesa de les professions relacionades amb les TIC està canviant de manera
generalitzada. Ja no n’hi ha prou amb ser un expert tècnic. La indústria necessita professionals
amb una diversitat de coneixements i habilitats en les TIC. A mesura que les noves tecnologies
es desenvolupen, cada vegada més ràpidament, la capacitació per fer-les servir és cada vegada
més sofisticada i s’ha d’estar constantment actualitzat. Aquest estudi és un pas vital per madurar
encara més la professió, i al mateix temps atraure més persones a iniciar una carrera en el àmbit
de les TIC
El marc europeu per a la professió TIC es basa en quatre blocs de construcció: les
competències, els coneixements, l’educació (formació i certificació) i l’ètica.
El desafiament clau en la iniciativa és crear sinergies: el Marc per a la professió TIC ha de ser
alguna cosa més que la suma dels seus quatre components bàsics. El descriure aquestes
sinergies és imprescindible per mostrar el valor, no únicament dels que se suposa que les han
d’utilitzar: els governs, la indústria i les institucions educatives, sinó també els propis
professionals de les TIC. Portar els esforços europeus cap a l’individu és crucial per a l’èxit.
I tant, necessitem la teva ajuda!
El que demanem que feu
Pots contribuir al desenvolupament i aplicació del present marc de la professió TIC omplint
aquesta enquesta. Aquesta enquesta consta de 6 seccions. Cada secció es compon d’unes
poques declaracions sobre les que ens agradaria conèixer la seva opinió. Cada secció també
enumera diverses accions que es van proposar durant la primera fase del projecte. Agrairem la
seva avaluació sobre els possibles efectes de l’acció, si es considera convenient. L’enquesta es
pot fer en uns 10-15 minuts.
Moltes gràcies per la seva contribució.
Enllaç directe a l’enquesta: https://www.surveymonkey.com/r/9MCQDB7
Més informació sobre el projecte: www.ictprofessionalism.eu
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L’Associació Educativa Itscool organitza la Jornada “Generacions de Futur per a les TIC”
el pròxim 28 de juny

L’Associació Educativa Itscool, que promou les vocacions en
Tecnologies de la Informació i la Comunicació a primària i
secundària, organitzà la Jornada “Generacions de Futur per
a les TIC” el passat 28 de juny al Palau Macaya, per
reflexionar, des d’un enfocament engrescador, sobre els
beneficis dels estudis de Tecnologies de la Informació i del
futur professional.
La inauguració a càrrec de Jordi Puigneró, Secretari de
Governança de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, va obrir la taula rodona Estat
del mercat laboral de les TIC: Present i Futur amb Josep
Pallarès, Director General d’Universitats; Martí Casadesús,
Director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya; Susanna Canet de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya –
FaPaC – i Javier Martin Pintanel, Enginyer Informàtic i Impulsor d’Itscool, modera Carles Martín
i Badell, President de l’Associació Itscool.
La segona taula rodona Se’ls rifen?, pretén posar de manifest les bones perspectives laborals
d’aquests estudis. Es va comptar amb la participació d’Àlex Fabra, Soci d’Everis; Ricard Leal,
Gerent Sector Públic d’Altran; Cristina Estavillo, Director of Research and Development at
Hewlett-Packard. i David Deprez, CFO & Head of Business Development a Worlsensing.
Modera, Eduard Martin Lineros, Degà del Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
La darrera taula Per què no conquisten les TIC?, alumnes i titulats universitaris va explicara les
seves experiències i, a través de la crítica constructiva, van posar de manifest quines són les
causes de la poca atracció del jovent per aquests estudis. Van participar, Beatriz Cabrero,
Alumna d’Informàtica de la UPF; Joel Molins responsable de Campus virtuals i Portals web a
Sigma AIE, Ignasi Barri, Innovation Consultant a GFT. Alumni UdL ; Albert Gil del Consell
d’Estudiants de la UAB. Moderà aquesta taula Lluís Marquina. Director i presentador del
Generació Digital TV3.
L’Associació Educativa Itscool, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, escoles
universitàries, universitats, col·legis professionals i la Federació d’Associacions de Pares i Mares
de Catalunya promou el coneixement i l’acostament als estudis dels àmbits de les Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació entre els alumnes de Primària i Secundària.
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Barcelona Blockchain Summer Meetup dimarts 19 de juliol a les 17h
Seguint amb la nostra promesa de potenciació de les noves
tecnologies des del COEINF ens complau anunciar-vos la
participació del Col·legi en la Barcelona Blockchain
Meetup que es va realitzar el dia 19 de Juliol a Barcelona.
Blockchain és una de les tecnologies més interessants del
moment. Tot i que principalment es coneix per la seva
primera derivada, el Bitcoin, blockchain permet dissenyar
sistemes fins ara inviables. Sistemes que no es poden caure
ni falsejar, alhora que mantenen un cost mínim
d’infraestructura, en ocasions molt inferiors als actuals.
En aquest esdeveniment es van donar a conèixer conceptes
bàsics sobre la tecnologia Blockchain, Smart Contracts i Decentralized Autonomous
Organizations (DAOs), i vam comptar amb ponents de gran nivell com per exemple Alberto
Sardiña Martínez, Cloud Solution Specialist de Microsoft, o Jordi Baylina, un dels més grans
experts i majors contribuents de The DAO, el projecte de crowdfunding més finançat de la
història (més de 200M$).
L’acte va tenir lloc a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm (Barcelona) el dia 19 de Juliol i tindrà la
següent organització:
17:00 Welcome
17:15 “Blockchain, SmartContracts and DAOs in 10 minutes” by Andreu Rodríguez i
Donaire(@anrodon), Blockhain Lead at Atraura.
17:30 “Blockchain as a Service (BaaS): Use Cases” by Alberto Sardiña Martínez, Cloud Solution
Specialist at Microsoft
18:15 Introduction to The DAO and “Liquid democracy in Distrubuted Autonomous Organizations”
talk by Jordi Baylina (@jbaylina), one of the developers of TheDAO
19:00 “Future of the blockchain organisations governance” open debate
19:45 Networking & Beers
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Enginyers/es de Catalunya celebren la Diada #11S2016
Com cada 11 de setembre, representats de tots els/les
Enginyers/es de Catalunya participen 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 partits polítics.
Per part del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya hi ha participat el Degà, Eduard Martin
Lineros, que ha fet ofrena conjuntament amb els degans i presidents dels col·legis i
associacions dels professionals de l’Enginyeria a Catalunya.

Vine al Smart City Expo World Congress amb un 25% de descompte
L’Smart City Expo World Congress(SCEWC), l’esdeveniment
clau per al sector de les Smart Cities, cita obligada per
compartir i conèixer les solucions i les idees més
innovadores, se celebra del 15 al 17 de novembre a la Fira
de Barcelona, amb un important descompte en les passis per
als col·legitats del COEINF:
• 25% de descompte en els passis expo i congrés per
SCEWC i BCNRail Smart Mobility
• 25% de descompte en els passis expo per SCEWC i
BCNRail Smart Mobility
Aquesta edició de l’Smart City Expo World Congress (SCEWC) va estar dirigida als ciutadans i
tractà les diferents iniciatives que s’estan duent a terme a tot el món per capacitar les persones
que viuen a les metròpolis. Per aconseguir-ho, l’esdeveniment internacional líder en ciutats
intel·ligents i solucions urbanes va reunir més de 400 ponents en un programa de congressos
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amb quatre oradors de primer nivell: Ellen MacArthur, Susan Etlinger, David Bollier i Parag
Khanna.
Del 15 al 17 de novembre, el recinte de la Gran Via de Fira de Barcelona va reunir els experts en
aquest camp amb l’objectiu de discutir com els ciutadans han d’estar al centre de cada
transformació urbana i ser un element crític en el disseny d’aquestes iniciatives i formar part de
la presa de decisions. Conceptes com l’estratègia de béns comuns, l’economia circular i l’ús ètic
del big data seran clau per potenciar la capacitació dels ciutadans des de diferents perspectives.
El congrés va abordar aquesta temàtica a través d’un programa estructurat en sis temes:
governabilitat, economia, societat, sostenibilitat, mobilitat i dades i tecnologia.
Amb més de 600 ciutats, 400 ponents i les empreses líders en la indústria de solucions urbanes
intel·ligents, l’SCEWC 2016 va ser l’esdeveniment de ciutats intel·ligents més espectacular del
món. La darrera edició va reunir més de 14.000 visitants professionals de 105 països i 485
expositors procedents de 568 ciutats.
La ciutat integradora, quan la realitat s’obre pas. Smart cities per a smart citizens
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació GrausTIC,
organitzà el 3 de novembre la jornada ‘La ciutat integradora, quan la realitat s’obre pas. Smart cities
per a smart citizens‘. Aquesta trobada té els següents objectius:
• Crear un espai de debat compartit entre societat civil, empresa, administració i ciutadans
en relació a les smart cities (SC).
• Impulsar l’avenç en l’aplicació de les TIC a les ciutats de Catalunya per al creixement
sostenible, l’educació, el benestar i la inclusió social així com en la participació i la
governança.
• Conèixer els plans de les administracions públiques per desenvolupar la tecnologia al
servei de les ciutats intel·ligents i les persones.
• Desenvolupar una cultura compartida de treball a Catalunya per avençar en la
implantació de ciutats intel·ligents sostenibles promotores de l’equitat i la inclusió social.
Els enginyers voluntaris: Fer possible l’impossible
El COEINF participà a la 2a Trobada de Voluntaris i Entitats
organitzada per Enginyers Industrials de Catalunya i
comunica l’adhesió dels enginyers informàtics a aquesta
iniciativa.
En el seu cinquè any d’activitat, el Servei de Promoció al
Voluntariat de la Comissió d’Acció Social dels Enginyers
Industrials de Catalunya, ha celebrat la 2a Trobada de Voluntaris i Entitats del Tercer Sector a la
seu de la Fundació Formació i Treball.
La presència de 50 persones entre voluntaris, en actiu i jubilats, més representants de
l’esmentada Fundació i altres com, Acció Solidària contra l’Atur, ASSIS, Banc de Recursos,
Caritas, DINCAT, Federació Catalana de Voluntariat Social, Fundació Pere Tarrés, Esclat, EEE
Crespinell, Molí d’en Puigvert, Punt de Referència, Sinergies Socials, han permès, en aquesta 2a
trobada, avaluar la tasca d’aquests 5 anys i marcar les línies de futures actuacions.
Els voluntaris han aportat els seus coneixements i experiència a aquestes entitats, donant suport
i assessorament a la seva gestió amb tasques que van, des de les més tècniques, fins a les de
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control de qualitat, planificació i organització.
La benvinguda a l’acte l’ha fet el Sr. Pere Rigau, president de la Comissió d’Acció Social del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), que ha agraït als protagonistes, entitats i
voluntaris, l’acollida del servei; el Sr. Eduard Martin Lineros, degà del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, ha comunicat l’adhesió dels enginyers informàtics a
aquesta iniciativa, i ha destacat, com a anècdota “que encara no tenim professionals jubilats,
perquè són uns estudis més joves que l’enginyeria industrial”.
A continuació, el Sr. Xavier Puig, gerent de Formació i Treball, ha fet la presentació de l’entitat
que gestiona programes de formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats, així
com la recollida i recuperació de mobles, roba i equipament per la llar per a famílies amb
necessitats. Ha destacat que “els voluntaris són un equip important dins de la Fundació, la seva
labor ha estat imprescindible pel desenvolupament dels nostres objectius”. Sobre el perfil de
persones voluntàries ha recalcat la importància de la seva experiència professional.
“els voluntari/es aporten a les entitats la seva experiència i capacitat tan en qüestions tècniques
com de gestió”
Tot seguit s’ha visitat la seu de la Fundació Formació i Treball, incloent-hi els serveis i tallers de
treball de recollida i cura de roba i calçat; els magatzems i botiga de mobles i equipaments per la
llar i el destriament de joguines. Després de la visita, l’Escola de Restauració i Hostaleria D’INS,
de la mateixa Fundació, ha servit el dinar de treball.
En acabar, el Servei de Promoció del Voluntariat dels Enginyers Industrials ha compartit amb els
assistents les seves propostes de futur, entre les quals destaquen donar a conèixer el servei de
voluntariat a altres col·lectius professionals i amb experiència en l’àmbit de la gestió
organitzativa, com els enginyers; la promoció del voluntariat corporatiu i l’establiment de
mecanismes de millora de la comunicació entre les entitats, els voluntaris i el mateix servei.
Posteriorment, s’ha fet un intens col·loqui entre els assistents, voluntaris i entitats, que ha
permès aprofundir en l’interès de continuar col·laborant i del valor que comporta aquesta tasca
per ambdues parts: per un costat, les entitats receptores que reben un suport important per a la
seva gestió i, d’altra, els voluntaris que aporten una tasca del tot gratificant i satisfactòria, com va
expressar el Sr. Joan Esteva, voluntari d’Esclat, “amb aquesta experiència he sortit enriquit”.
En el decurs del diàleg, el Sr. Jordi Guix, degà d’Enginyers Industrials de Catalunya ha declarat
que “el voluntariat dels enginyers representa, un cop més, posar la ciència i la tecnologia al
servei de la societat” i referint-se a la visita a Formació i Treball ha destacat, “hem vist
l’enginyeria present en el vostre dia a dia, innovant, dissenyant processos, tecnologia, tot per a
servir i donar solucions a les persones, i és aquí on està el nostre paral·lelisme: l’eina de treball
dels enginyers són el projectes, i un projecte sense persones, sense equip no aconsegueix
resultats, les entitats socials i l’enginyeria tenim aquest punt en comú, treballem per donar servei
a les i per les persones”.
En aquest sentit, El Sr. Rafael Ruiz de Gauna de la Fundació Pere Tarrés en reconeixement a la
tasca dels voluntaris, ha afirmat que “els enginyers poden aportar molt a l’organització” i ha
continuat “si les entitats no es gestionen bé, no seran eficients en l’atenció als usuaris”. En la
mateixa línia, la Sra. Lola de la Fuente de l’Associació Esclat, ha declarat “les entitats fallem en
organització, sabem molt d’atenció, però no de gestió, per això cal aprofitar aquesta valuosa
experiència dels voluntaris d’enginyers”.
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Per poder ajudar el màxim a les organitzacions, els voluntaris coincideixen en la importància de
saber a l’avançada la necessitat que té l’entitat per a poder aportar el perfil més adequat de
voluntari/a, com diu el Sr. Antoni Viver, voluntari a EEE Crespinell, “la gestió general o la gestió
tècnica són molt diferents i els perfils professionals també”.
En un altre ordre de coses, la Sra. Rita Grané de l’Associació Punt de Referència, ha suggerit
una línia d’actuació més, la qual ha estat subscrita per tots els assistents, el valor d’inculcar el
voluntariat entre la gent jove, perquè “els ajudarà a adquirir unes competències i unes habilitats
que no s’estudien en cap universitat i que els serà molt beneficiós pel seu futur”. Així mateix ha
fet referència a l’ajuda rebuda dels enginyers voluntaris per a estructurar la informació i el salt
qualitatiu que això ha representat per l’Associació.
La Sra. Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, ha posat a
disposició de la Comissió d’Acció Social d’Enginyers de Catalunya, la borsa del voluntariat, i ha
assenyalat la necessitat de la implicació de les empreses com a part de la seva Responsabilitat
Social. En aquest sentit, el Sr. Jordi Gibert, voluntari a Banc de Recursos, ha fet esment que el
voluntariat corporatiu hauria de ser una de les fites d’enguany.
En acabar l’acte, el Sr. Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya ha destacat la tasca del voluntariat i ha reflexionat entorn del fet que el voluntariat
social i la capacitat d’innovació, són un signe de progrés de país i ha encoratjat a augmentar el
nombre d’enginyers voluntaris.
La 2a Trobada de Voluntaris i Entitats d’Enginyers Industrials de Catalunya ha representat un
pas endavant per aquest servei ofert des de fa 5 anys i un reforç positiu a la seva tasca, com ha
assenyalat una de les entitats participants “ens han ajudat a fer possible l’impossible”.
Aquest és l’enllaç al vídeo resum acte: https://www.youtube.com/watch?v=lfSDm5oTakk
Seminari FIB Alumni “Testing: de l’empresa a la universitat i tornada”

El seminari va tenir lloc el passat dijous 1 de desembre a les
19:00, a la Sala d’actes de la FIB (edifici B6 del Campus Nord
UPC).
El testing és una disciplina relativament recent que en els
últims anys s’ha introduït en el món del desenvolupament de
software professional. Però què és i en què consisteix? Val la
pena? Quan em costarà adoptar-ho? Té sentit ensenyar des
del punt de vista del testing?
Per respondre a aquesta pregunta i més es va parlar de la tipologia de bugs, dels tests. Què
supleixen i quan efectivament aconsegueixen reduir costos? S’enllaçarà amb la teoria de
verificació impartida en universitats, els contractes de funcions i tests unitaris, i patrons de
disseny. S’explicarà què és el TDD, que són els tests d’acceptació. Tot això acompanyat de
demostracions online que es poden reproduir en qualsevol navegador.
David Ródenas és enginyer en Informàtica per la UPC a la FIB (2003) iDoctor per la URV (2011).
Té més de 15 anys d’experiència en el sector i més de 8 en formació. Va començar a programar
fa quasi 30 anys pel que li ha donat molta importància a la formació continua. Durant l’etapa
professional va començar a dirigir els aspectes tècnics dels projectes, guiant i formant als seus
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equips, i poc a poc s’ha anat convertint en un referent sobre les bones pràctiques i les eines
actuals que ajuden a millorar la productivitat i qualitat.
Actualment és Freelance Arquitecte de Front i Back End, Vicedegà de Desenvolupament
Professional del Col·legi d’Enginyería Informàtica i membre actiu de múltiples meetups. En
l’entorn dels meetups té una dita: “si has après quelcom interessant, surt i explica-ho“. A més de
la vessant tecnològica està seguint molt de prop com la comunitat de programadors global
comença a definir el que és un professional en informàtica.
El Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya al 12×12 Congress
El passat 15 de desembre va tenir lloc a Barcelona una nova
edició del 12×12 Congres, l’esdeveniment que acomiada
l’any TIC a Catalunya.
En el curs de l’esdeveniment i sota la presidència de
la Consellera de Presidència de la Generaliatt de
Catalunya, Hble. Sra. Neus Munté es van atorgar els Premis
Dona TIC dels que el Col·legi Oficial d’Enginyeria
Informàtica de Catalunya és co-organitzador.
Jordi
Puigneró,
Secretari
de
Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de
Catalunya va fer la presentació del Pacte Nacional per a la
Societat Digital on es van repassar els principals esdeveniments de l’any TIC en el món, i en
especial a Catalunya.
Els 12 consellers de 12×12 entre els que es trobava Eduard Martin, Degà del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya va fer una intervenció en vídeo en la que cada un d’ells
comentà un tema TIC d’especial rellevància durant 2016.
La Dra. Núria Castell Ariño, Degana de la FIB Facultat d’Informàtica de Barcelona i la Dra.
Elisabet Golobardes Ribé, Professora de La Salle – Universitat Ramon Llull a l’Àmbit de la
Intel·ligència artificial van obrir la Jornada amb dos interessants keynotes sobre Inteli·ligència
Artificial i una taula rodona que moderarà Jordi Marín, director general de Microsoft Catalunya.
Aquest esdeveniment, en el qual el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
col·labora des del seu rellançament el 2014, és sens dubte una cita ineludible per a tot el sector
TIC i per a l’empresa tradicional interessada en la Transformació Digital.
El congrés, en el seu conjunt, és una magnífica oportunitat de fer networking amb professionals
TIC de tot Catalunya.
Aquest esdeveniment fundat al 2004, va reiniciar la seva activitat en 2014 de la mà de la
Secretària de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
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IDES – Presentació de l’Informe 2016 de l’Observatori del Risc. La ciberseguretat a
Catalunya
L’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES), amb
col·laboració del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
Catalunya, El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàica
Catalunya i Telecos.cat, va presentar el 16 de desembre
2016 l’Informe 2016 de l’Observatori del Risc.
ciberseguretat a Catalunya.

la
de
de
de
La

Van iniciar la presentació el Sr. Jordi Puigneró, secretari de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Jordi Guix, president de l’Institut d’Estudis de la Seguretat i degà
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i Sr. Ramon Palacio, director de l’Informe 2016
de l’Observatori del Risc.
A continuació la Conferència inaugural a càrrec de Josep-Maria Terricabras, filòsof i eurodiputat
al Parlament europeu, que var reflexiona sobre qüestions d’ètica i llibertat en la societat digital
actual. Per continuar amb la Taula debat: La ciberseguretat “entre la llibertat i la seguretat”, a
càrrec de membres del Consell assessor de l’Observatori del Risc, en Jordi Iparraguirre,
vicedegà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, en Genís Margarit,
membre del Grup de Seguretat de Telecos.cat i n’Eloi Font, advocat de dret digital i soci director
de Font Advocats.
La XIP presenta al COEINF i a SINERGIA el llibre “Programari lliure i de codi obert/
Societat lliure i govern obert”
El dia 13 de desembre la Xarxa d’Innovació Pública (XIP) es
va reunir amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) i amb Sinergia per tal de presentar-los el
llibre Programari lliure i de codi obert/ Societat lliure i govern
obert, un recull de 24 articles escrits per experts de diferents
camps que ens donen una visió de 360 graus sobre què és en
realitat el programari lliure i de codi obert (Free and Open
Source Software, FOSS).
La trobada resultava important per a la XIP ja que el Col·legi
d’enginyeria en informàtica és qui representa els professionals
d’aquest àmbit, mentre que Sinergia plasma un acord entre
entitats empresarials que busca la coordinació, interlocució i
realització d’actuacions conjuntes, i que agrupa a 14
associacions que representen a més de 2.000 empreses amb
25.000 llocs de treball.
Des d’un bon començament es van evidenciar nombrosos punts de contacte, com ara la
necessitat de trobar un nou model tecnològic, on les petites i mitjanes empreses catalanes
puguin treballar de manera normal amb l’Administració amb programari lliure i de codi obert, fet
per al qual estan preparades, com ho demostren les aplicacions que estan fent en diferents
àmbits. Aquest fet hauria de permetre que en el moment de contractar una aplicació informàtica
es poguessin posar en la mateixa balança, en peu d’igualtat, una solució privativa i una altra de
codi obert.
En aquest entorn resulta especialment important el paper que pot dur a terme Sinergia, com a
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aglutinador de múltiples empreses de l’entorn TIC i en aquest sentit miraran d’elaborar un recull
de les que treballen amb FOSS, a la manera d’un marketplace, el qual s’incorporarà a la versió
en línia de la publicació per tal de facilitar l’accés a aquestes empreses i donar-hi visibilitat.
A Catalunya, comptem amb uns professionals tecnològics ben preparats per als reptes que ens
planteja el futur més immediat!
Resum del workshop: Implementació a Espanya del Marc Professional TIC Europeu
(European ICT Professionalism Framework in Spain), Madrid, 13 desembre
El dimarts 13 de desembre vam realitzar el Workshop
participatiu sobre la Implementació a Espanya del Marc
Professional TIC Europeu, amb la participació de Joaquin
Garrido com a representant del COEINF.
L’esdeveniment va tenir lloc a Madrid a la seu del Madrid
International Lab i va ser promogut pel CCII (Consejo
General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática)
juntament amb AENOR, i comptant amb la col·laboració de
eSkills-For-Jobs, AMETIC, CODDII, CONCITI, Capgemini
Consulting, IDC, EY i l’Ajuntament de Madrid.
Espanya ha estat un dels tres països pilot (juntament amb
Irlanda i Itàlia) de la iniciativa European ICT Professionalism
Framework, (Iniciativa impulsada per la Comissió Europea
-Direcció General de Mercat Interior, Indústria Emprenedoria i
pimes, i EASME: Agència Executiva per a la PIME-, amb
execució del projecte pel consorci format per Capgemini
Consulting, EY i IDC.).
A aquest workshop s’han inscrit 51 assistents i 9 persones
han assistit sense inscripció.
L’obertura de la jornada ha anat a càrrec de Niels van der Linden. Director del projecte ICT
Professionalism Framework, de Capgemini Consulting, D. Juan Pablo Peñarrubia. Presidente de
CCII, i Javier García Díaz. Director de Normalització d’AENOR
Les sessions del workshop han tingut com a objectius:
1. Conèixer la informació actualitzada sobre la iniciativa de la Comissió Europea de Marc
Professional TIC Europeu (European ICT Professionalism Framework).
Presentació Implementació a Espanya del Marc Professional TIC Europeu
2. Proporcionar a les organitzacions i professionals interessats la possibilitat d’aportar la seva
visió, així com de fer contribucions, propostes i reflexions en relació les accions d’implementació
a Espanya del Marc Professional TIC Europeu (workshop participatiu).
Presentació Taula participativa sobre l’evolució i propostes per a la implementació a Espanya del
Marc Professional TIC Europeu 2017
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3. Presentar la Norma “UNE-EN 16.234-1. Marc europeu comú per als professionals de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els sectors d’activitat”, versió
espanyola de la norma internacional europea.Materialització del pilar “Competències” del Marc.
Presentació de la Norma UNE-EN 16.234-1. Marc europeu comú per als professionals de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els sectors d’activitat
4. Presentar la Norma CCII-N2016-02 Norma Tècnica per a la realització de la Documentació de
Projectes d’Enginyeria Informàtica, com a aportació a l’ordenació de l’enginyeria informàtica.
Presentació Norma CCII-N2016-02 Norma Tècnica per a la realització de la Documentació de
Projectes en Enginyeria Informàtica
A més de l’última hora i previsions respecte a la iniciativa en el seu conjunt a nivell europeu s’ha
aprofundit en accions d’estandardització, ètica professional i l’acció de Mapa de Certificacions
TIC que s’està executant a Espanya com a pilot, amb el lideratge de CCII, i sota la coordinació
de Fernando Suárez i José García Fanjul, respectivament.
Com a resultat de la sessió participativa s’han recopilat un total de 19 propostes d’accions per a
la seva possible implementació en 2017, així com una priorització de les mateixes, com a
següent pas en la materialització a Espanya del Marc Professional TIC Europeu (European ICT
Professionalism Framework) .
El president de CCII, Juan-Pablo Peñarrubia, ha destacat “La importància d’aquestes accions
com a desenvolupament de la comesa de l’organització col·legial d’ordenació de l’enginyeria
informàtica. Des del Consell General hem de mantenir el compromís de promoure l’evolució i
maduresa de l’acompliment professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les
comunicacions, i fer-ho amb els valors i la concepció oberta i participativa que ens caracteritza,
per recollir les diferents visions de tots els actors interessats i del conjunt de la societat
espanyola.”

5.3 Declaracions Públiques
Vergonya, ni un minut més, per una Europa de les persones
Els Col·legis professionals inicien una campanya per sumar esforços en defensa dels drets dels
refugiats davant l’intent de realitzar devolucions massives
Amb el lema “Vergonya, ni un minut més, per una Europa de
les persones”, l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya, en la qual estan representades
més de 100 corporacions de tots els àmbits professionals
integrades per més de 250.000 col·legiats i col·legiades,
entre elles el COEINF, impulsà una campanya per denunciar
la situació infrahumana en què es troben les persones
refugiades que arriben a sòl europeu. Una situació que s’ha
agreujat arran del preacord assolit entre la Unió Europea i
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Turquia, que preveu expulsar a tots els que arribin irregularment a Grècia, inclosos els que fugen
de guerres o pateixen persecució, com els refugiats sirians.
Des dels Col·legis professionals es reitera que els Drets Humans són l’únic valor que hauria de
moure la nostra societat i s’urgeix als Estats per tal que preparin mesures efectives i ràpides per
millorar l’ajuda als refugiats, no per impedir-la.
Per aquest motiu, s’ha elaborat un Manifest en defensa dels drets dels refugiats per tal de
preservar els seus drets i al qual es poden sumar totes les Administracions, entitats públiques i
privades, ONG, i tots aquells col·lectius i ciutadania que vulguin revertir la situació actual en què
es troben els migrants.
Els Col·legis professionals creuen que aquest acord entre la UE i Turquia significarà una trava
més de les moltes que les institucions europees estan posant als refugiats. Així mateix, lamenten
la falta de pro activitat que les autoritats estan mostrant davant d’aquesta crisi humanitària de
primera magnitud.
Dins de la campanya en favor dels refugiats, els Col·legis professionals van realitzar diferents
accions.
La més immediata va ser l’acte de lliurament del Manifest aquest mateix dijous, 17 de març, a les
13.15 hores, a la seu de l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90)
per part dels degans i deganes dels Col·legis professionals i Consells de col·legis i representants
d’entitats adherides, per tal de mostrar el suport a les persones refugiades i denunciar la precària
situació humanitària en què s’hi troben.
MANIFEST “VERGONYA, NI UN MINUT MÉS, PER UNA EUROPA DE LES PERSONES”
Els degans i deganes, presidents i presidentes dels col·legis professionals de Catalunya i de les
altres entitats adherides expressem públicament la més gran indignació per la vergonyosa i greu
crisi humanitària que afecta centenars de milers de persones que cerquen refugi a Europa fugint
de la guerra i la destrucció que assola Síria, Afganistan, l’Iraq i d’altres països. Milers d’aquests
homes, dones, nens i nenes han perdut la vida en intentar arribar per mar al nostre continent i
molts d’altres són víctimes de les màfies i de tota mena d’abusos i vexacions, especialment les
dones i els infants.
Expressem la nostra inquietud per la manca d’una política decidida de suport a aquestes
víctimes dels conflictes d’Orient Mitjà que culmina amb l’ignominiós pacte entre la Unió Europea i
Turquia que, en consagrar les expulsions massives, vulnera totes les normes del Dret
Internacional i de manera específica la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
El tancament de fronteres de manera unilateral per part de diversos països, la situació en els
punts fronterers de Grècia –país que hauria de rebre tot el suport de la comunitat europea- o
l’actuació arbitrària d’alguns governs traspassa tots els límits de la decència i la manca d’ètica i
posa contra les cordes els valors i els fonaments propis de l’Europa civilitzada.
Es per això que
1. Reivindiquem els valors de tolerància, respecte i suport als drets fonamentals de la
persona que són propis d’Europa com a àmbit de llibertat i de seguretat, i reclamem
l’escrupolós respecte a l’estat de dret i el compliment de la normativa internacional: la ja
esmentada Carta de Drets Fonamentals de la UE, la Declaració Universal de Drets
Humans i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides.
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2. Denunciem, per contra, les actituds egoistes, xenòfobes i racistes que no es podran
combatre amb la suspensió del dret de lliure circulació, amb la devolució de refugiats als
seus llocs d’origen, amb la limitació de les llibertats o qualsevol altra mesura coercitiva.
3. Demanem a les autoritats europees que no es deixin arrossegar per la falsa associació
entre presència massiva de refugiats i perill terrorista. És inadmissible plantejar un absurd
dilema entre llibertat i seguretat.
4. Volem que la Unió Europea sigui fidel als seus principis fundacionals i actuï d’acord amb
el més estricte respecte als Drets Humans per protegir la vida de les persones que
busquen refugi al nostre continent
5. Exigim també que actuï de manera coordinada, organitzada i eficient, complint els
compromisos adquirits el 2015 per reinstal·lar els refugiats, i sigui capaç d’anticipar-se a
la magnitud d’un problema que està ben lluny de resoldre’s.
6. Reclamem, en conseqüència, que Europa treballi per bastir una política exterior comuna
efectiva, sense la qual no podrà contribuir a resoldre els conflictes que es troben en
l’origen del problema dels refugiats
7. Demanem al govern espanyol que faci efectius també els compromisos adquirits sobre
acolliment de refugiats i que no cedeixi a les pressions per acceptar el pacte entre UE i
Turquia.
8. Reclamem també del Parlament i del Govern de Catalunya que liderin una acció decidida
en defensa dels drets humans, la justícia i la solidaritat implantant a casa nostra una
política d’acollida i integració real, eficaç, inclusiva, en la línia del que han iniciat ja molts
ajuntaments
9. Ens adrecem al conjunt de la ciutadania de Catalunya demanant el seu compromís
solidari per a resoldre un problema que ens afecta a tots com a persones i que, en un
passat encara recent, ha afectat també a milers de catalans i catalanes.
10.Els col·legis professionals de Catalunya oferim el nostre suport i col·laboració a les
institucions públiques i a les organitzacions no governamentals en la tasca en favor de
l’acolliment als refugiats i de la seva inserció a la nostra societat.

L’hora del planeta 2016
Un any més, el COEINF, moltes altres institucions i centenars
de milions de persones de tot el món, empreses, governs i
centres educatius va unir les seves veus en defensa del medi
ambient. Per això, l’Hora del Planeta ja s’ha convertit en la
major campanya de mobilització i participació mai
organitzada, amb nou rècord de participació amb 178 països
compromesos amb l’apagada.
El 19 de març és l’Hora del Planeta: a partir de dos quarts de la nit (hora local) es va registrar
una apagada a nivell mundial. WWF porta des de 2007 alertant sobre la necessitat de gestionar
el canvi climàtic amb aquesta singular iniciativa que ja s’ha convertit «en la major campanya de
mobilització i participació mai organitzada», es congratulen des de l’organització.
Aquest any va ser especialment important en la lluita contra el canvi climàtic: el passat mes de
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desembre, a París, els governs de tot el món van aprovar un acord a favor del clima. Però això
és només el començament del camí. Ara és moment d’actuar i fer realitat el que s’ha acordat
sobre el paper.
Catalunya és la comunitat amb més ajuntaments adherits a l’Hora del Planeta, seguit
d’Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid. A part dels més de 300 pobles i ciutats
espanyoles apuntats, hi participen, també, ciutadans, empreses i entitats diverses.
Tots som part de la solució
Volem que tots, individus, empreses, ajuntaments i centres educatius, apostin per ser més
eficients i autosuficients en l’ús de l’energia i promoguin les energies netes al llarg de l’any per
aconseguir, d’aquesta manera, reduir el nivell d’emissions de C02 del planeta.

#InformáticaSoluciónYA Espanya és l’únic país de la Unió Europea on l’Enginyeria
Informàtica està discriminada
Com a Degans dels Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica i d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya, manifestem el total acord amb la necessitat d’aclarir legalment la
situació de les professions a les que representem. L’aclariment legal és una necessitat obvia: en
l’actualitat s’està produint al nostre país una disfunció molt preocupant i seriosa –fins al punt
d’afectar a drets constitucionalment reconeguts- entre el món real i el món acadèmic. Aquesta
disfunció, que passa pel no reconeixement de les nostres enginyeries com a professions
“reglades”, porta a situacions altament contradictòries, com és el fet que per l’accés a
determinades posicions a l’administració pública per a exercir l’ofici “d’informàtic” ho pugui fer
qualsevol enginyer, menys, precisament, els enginyers i enginyeres en informàtica o els
enginyers o enginyeres tècnics en informàtica.
Clarament els nostres drets es troben vulnerats, i clarament els títols universitaris –legalment
constituïts i regulats- pateixen i una depreciació considerable.
Aquests Col·legis Oficials manifesten el seu suport absolut al contingut de les reivindicacions que
el Consejo de Colegios en Informática de España sosté, i del que ens fem solidaris. En aquest
sentit la nostra reivindicació s’orienta en el sentit del treball constant pel reconeixement total de
les nostres professions, en igualtat a les dels altres Enginyeries reconegudes i regulades
acadèmicament com les nostres.
Ens manifestem solidàriament amb la resta dels Col·legis en Enginyeries Tècniques i
Enginyeries Informàtiques d’Espanya, per tal de la modificació de l’actual marc legal, d’acord
amb les directrius europees, per la consecució de la total igualtat reconeguda en la Constitució
Espanyola, però a través del diàleg obert amb totes les administracions i cercant sempre el
màxim consens possible.
Miquel Conesa i Pellicer
Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Eduard Martin i Lineros
Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
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Projectes

6

En aquest apartat es destaquen projectes remarcables durant l’any 2016, alguns dels quals
també estan referenciats a les activitats.

6.1 AQPE

El 2016 ha estat un any de consolidació de 3 eixos
estratègics que aporten valor i que ens serviran
per donar un nou impúls per aconseguir més
Membrers, després d’una arrancada inicial de
1.000, tenint en compte que els Members són un
mitjà per Concretar Certificats:
1. Prestigi, reconeixement internacional:
•
•
•
2. Mercat
3. Estalvi

AIPE-IPR
Administracions públiques
RCP

L’escenari de certificació a Espanya ISO 17024 consta de dos models, per una banda el de
menció amb especialitat, com són els enginyers professionals i per l’altra sense menció, que
engloba els diferents àmbits de l’enginyeria

Activitat – Comercial
•

Internacionalització

Contactes amb Ordine Degli
Ingegneri della Provincia di Milan
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Parcticipació 80è aniversari de
La Societè National des Ingénieurs
Professionnels de France a Toulouse

Participació a La jornada de Movilitat
Laboral d’Stuttgart convidats per l’Institut Goethe

•

Professionals i Col·legis
- Línies específiques de certificació en il·luminació, incendis i Facility Management

•

Empreses i Patronals
- Empreses adherides (Jornades)
- Continuar contactes amb Empreses Líders
- Enginyeries i constructores (RCP)

Durant el 2016 hem estat explicant i venent futur, vencent resistències, estudiant el model amb
ENAC, buscant aliats (AIPE), fent pedagogia (competències), buscant i oferint valor i valoritzant
el projecte per obrir pas a un 2017, on volem crèixer tancant acords, recollint els fruits amb una
major visibilitat internacional perquè ens reconeguin com els que certifiquen qui és Enginyer
Professional a Espanya i, per això, ja estem organitzant pel 26 de maig de 2017, a Barcelona,
el 1r Forum Internacional d’Enginyers Professionals.
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6.2 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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Consell de CIOs 2016
Membres de la Junta:

Catalina Grimalt
Presidenta

Francesc Muñoz
Vicepresident

Natacha Rodríguez
Vocal

Arantxa Martínez
Vocal

Matthias Moritz
Vocal

Toni Velamazán
Vocal

Jordi Castells
Vocal

Josep Coderch
Vocal

Membres del Consell:



Carles Abarca, CIO Banc Sabadell



Sergi Gistàs, CIO Esteve



Xavier Aymerich, CIO Roca



David González, CIO Port de Tarragona



Sandro Bosch, CIO Ficosa



Joan Ignasi Grau, CIO CIRSA



Raquel Boza, CIO ESADE



Albert Herrero, CIO Banc de Sang i Teixits



Albino Campo, CIO Cambra de Comerç



Carles Lucas, independent



Marcel Castells, CIO Azucarera



Robert Magí, CIO Port Aventura



Benito Cerrillo, CIO Vichy Catalán



Luis Miguel Martin, CIO Grupo Damm



Carlos Ciria, CIO Penguin Random House



Oscar Mateu, CIO Grupo Godo



Marc Conte, CIO Gallina Blanca Star



Elena Medina, CIO Sanofi-aventis



Gonzalo Cuatracasas, independent



Jordi Àlex Moreno, CIO Desigual



David de los Ríos, CIO Pepe Jeans



Jordi Navarro, CIO Condis



Jordi Escalé, CIO Generalitat de Catalunya



Francesc Noguera, CIO UOC
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Albert Pallejà, CIO
Catalunya – Presidència



Conxi Pérez, CIO GES



Josep Rof, CIO Agbar



Manel

Sanromà,

CIO

Generalitat

Ajuntament

de

de

Barcelona


Francisco Sánchez, CIO TV de Catalunya



Enric Vilalta, CIO Comsa EMTE



Rafael Verdú, independent



Nacho Zapater, CIO Pepsico

6.3 LSCP
En la sessió celebrada a la Comissió d’Educació i
Esport en el Congrés dels Diputats, es va aprovar per
unanimitat de tots els grups parlamentaris, la PNL
(Proposició No de Llei) presentada pel Grup Popular
perquè l’enginyeria informàtica i l’enginyeria tècnica
informàtica assoleixin el mateix nivell de definició
acadèmic que la resta de les Enginyeries.
En la PNL al Congrés dels Diputats, insta el Govern a:
1. Adopti les mesures necessàries perquè, pel que fa a la normativa i competències reguladores
en l’àmbit professional, l’enginyeria informàtica arribi al mateix nivell de definició acadèmic que la
resta de les enginyeries.
2. Promogui la participació de les entitats legals responsables, tant de l’àmbit informàtic
acadèmic com professional, en aquells fòrums i organismes la responsabilitat impliqui el
desenvolupament i implantació de les tecnologies de la informació i els serveis digitals.
Martí Barberà i Montserrat, GC-CiU: “Els col·legis professionals estan molt atents en com
aquestes titulacions van avançant, es van consolidant i en algun moment haurem d’entrar al
debat de com es professionalitzen aquests títols”
Des del CCII, del qual és membre el COEINF, considerem molt encertada aquesta iniciativa per
part del grup parlamentari proponent i pel conjunt dels grups que l’han recolzat i es treballarà a
partir d’aquest moment per a que es traslladi a les accions concretes de Govern derivades de la
PNL aprovada i per millorar la situació reguladora de l’enginyeria informàtica i l’enginyeria
tècnica informàtica.
Més informació: Butlletí de la sessió (Núm.Exp. 161/002878 pàgines 30-32) | Vídeo de la sessió
(Núm.Exp. 161/002878)
Els enginyers de Camins i en Informàtica pre-Bolonya ja són màster
L’Executiu aprova la correspondència dels enginyers de Camins i informàtics pre-Bolonya al
marc actual. Els enginyers tècnics en Informàtica de Sistemes o de Gestió obtenen l’equivalència
a grau.
Els enginyers de Camins, Canals i Ports i els enginyers en Informàtica que van obtenir els seus
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títols abans de la implantació de l’anomenat Pla Bolonya ja tenen correspondència en el Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). El Consell de Ministres va
aprovar passat divendres una resolució en aquest sentit.
Aquesta decisió és el punt final d’un llarg procés d’adequació, les premisses es troben en el
primer esborrany de normativa presentat el març de l’any passat, i que finalment va desembocar
en el Reial Decret 967/2014, un text legal que va rebre llum verda a novembre després molta
polèmica.
Es resol així definitivament, amb la correspondència al nivell 3 de l’MECES és a dir, màster- una
reivindicació històrica de l’enginyeria espanyola, que demanava, d’una banda, que els seus títols
antics trobaran una col·locació en el marc de l’ensenyament superior actual; i, de l’altra, el
reconeixement dels seus estudis en l’àmbit europeu.
A aquesta última demanda respon un altre reial decret, el 22/2015, que es va aprovar al gener, i
que estableix la correspondència entre el MECES i el Marc Europeu de Qualificacions, conegut
també com EQF, per les seves sigles en anglès. Després de la decisió d’aquest divendres, un
enginyer de Camins o informàtic pre-Bolonya té ara tant el nivell 3 del MECES com el 7 del EQF.
Una cosa semblant passa en el cas dels enginyers tècnics en Informàtica de Gestió o de
Sistemes. A tots dos col·lectius es atorgar passat divendres la correspondència dels seus títols
anteriors a la reforma amb el nivell 2 de l’MECES (grau), el que equival al nivell 6 de l’EQF.
Queden pendents d’anàloga resolució les restants branques de l’enginyeria i de l’enginyeria
tècnica, així com les altres titulacions universitàries anteriors a la introducció a Espanya de la
reforma prevista per Bolonya, unes 140. L’organisme encarregat de redactar l’informe sobre
cadascuna de elles, segons estableix el Reial decret 967/2014 és l’Agència Nacional d’Avaluació
i Qualitat de l’Acreditació. El seu director, Rafael Van Grieken, va assegurar al febrer a Cinco
Días que “tots els títols tindran correspondència l’MECES abans d’octubre”.
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7

Imatge i Comunicació

Tecnonews entrevista al Degà del COEINF, l’Eduard Martin Lineros
Eduard Martin Lineros, degà del Col·legi d’Enginyers Informàtics
de Catalunya, és director de Sector Públic per a Catalunya de la
consultora Sopra-Steria, i ex director d’Innovació, Societat del
Coneixement i Arquitectures TIC de l’Ajuntament de Barcelona.
Enginyer Superior en Informàtica i Enginyer Tècnic en
Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya i
Cambridge Diploma in Information Technology, es va
especialitzar en l’àmbit de la gestió de la Innovació a IESE,
contribuint a l’obtenció de la capitalitat europea de la Innovació
per a Barcelona el 2014. Té 51 anys, està casat i té dos fills.
Com va sorgir la teva vocació en l’àmbit de la Informàtica?
Una mica de la necessitat. El 1988, any en què vaig començar a treballar a l’Ajuntament de
Barcelona, jo estudiava Dret a la Universitat de Barcelona i per tant la meva vocació anava per
altres camins. El descobriment de la informàtica va venir de la mà dels sistemes que vaig
descobrir i de l’interès per optimitzar els meus estudis a través de l’ús de l’ofimàtica … I d’aquí a
l’enginyeria: un descobriment realment apassionant.
Però mai vaig pensar que podria arribar a representar “oficialment” a aquesta magnífica i
apassionant professió.
De la teva feina quin és l’aspecte que més t’agrada?
Del acabat d’estrenar, la incògnita i el repte d’oferir els millors serveis de la més alta qualitat per
ajudar el sector públic. Del recentment abandonat, la possibilitat d’oferir a la meva ciutat la millor
gestió de la innovació pública en l’àmbit TIC, com a motor de desenvolupament social i
econòmic.
Quina és la situació actual del vostre col·lectiu? On treballen? Col·locació? Estabilitat?
Remuneració?, …
El col·lectiu dels professionals TIC va més enllà dels “enginyers informàtics titulats”. Hem de ser
conscients que l’enginyeria informàtica és una professió nova, tot i que amb un alt
desenvolupament i evolució en poc temps, i que en uns anys canviarà. Els canvis són sempre
positius, però en el nostre cas els canvis professionals van associats a la immediatesa dels
canvis tecnològics.
Cal prendre consciència de col·lectiu. Ser conscients que més enllà dels enginyers titulats hi ha
professionals que ocupen espais importants del nostre àmbit sense tenir aquesta condició i que
no hem de ser excloents: al contrari. Cal incloure, dialogar i cooperar. I en tot moment crear les
condicions per mostrar els beneficis d’una bona formació, una bona titulació i una bona
capacitació professional.
La informàtica ha de ser un espai d’alta especialització i reconeixement, però també de
generositat bidireccional. La tasca de promoure la titulació i la formació ha de ser el nostre
primer objectiu per a la millora i defensa de la professió.
Potser el nostre sector és un dels més afavorits per les oportunitats, però també un dels més
vulnerables a la precarietat salarial i la subestimació del valor afegit de la mateixa. Cal
incrementar l’estabilitat i treballar per al reconeixement estratègic d’aquesta professió com un eix
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transversal en tota activitat econòmica.
Hi ha una manca de vocacions cap al sector TIC. Esteu al comitè d’ impuls de ITscool. Com pot
afectar a la indústria?
En general hi ha una manca de vocacions cap al sector científic-tecnològic. Però aquest és un
problema estructural del país. I és un problema estructural d’una època determinada. Les
vocacions científico-tecnològiques han d’equilibrar-se respecte a les artístic-culturals o les
filosòfic-polítiques. L’ésser humà és polièdric i crec que avui en dia hem accentuat
l’especialització en excés, ia més s’ha accentuat la sensació que certes activitats són més
gratificants i dignes que la tecnologia.
Però al meu entendre, això és una tendència temporal. Cal valorar les vocacions STEM, i també
les STEAM, ajudant a cada un amb criteris d’equitat, perquè cada persona pugui desenvoluparse plenament dins de les seves millors aptituds aprofitant les oportunitats. En aquest sentit com
a col·lectiu impulsarem totes les iniciatives tendents a la divulgació d’aquestes matèries, per
construir en clau de país la nova Indústria 4.0, que tindrà en les TIC una base de
desenvolupament decisiva.
Quins són els principals reptes que us plantegeu en aquest nou període?
Consolidar-nos com col·lectiu des d’un punt de vista inclusiu, tendint la mà a tots els sectors
socials, obrint-nos a les comunitats de desenvolupadors, a les comunitats de makers, que fan de
les TIC un món ple d’oportunitats. Ens aproparem als més joves -abans del període universitariper explicar-los que significa la professió, i quines oportunitats els ofereix i sobretot per descobrir
el talent i proporcionar informació.
Aprofitarem tot el millor de tots els períodes passats. Res és d’un sol ús, al contrari. Tot és
aprofitable i constructiu.
Créixer des que s’ha aconseguit per ampliar la nostra base, apropant-nos als col·lectius que
poden enriquir la nostra professió.
En relació amb altres col·lectius, Enginyers de Telecomunicació, Industrials, enginyeries
Tècniques (i / o graus), quina serà la vostra estratègia?
Units som millors; units podem fer més amb menys, i millor. Potser aquesta frase mostra la
nostra estratègia.
Hem d’aconseguir un gran acord perquè tots aquests col·lectius -nosaltres inclosos- puguem
presumir d’una marca i una imatge comuna, sense perdre la nostra entitat. Cada col·lectiu és ric
en si mateix i ha de presumir de la seva unicitat, però també ha de ser generós per compartir
una entitat comuna. Si ho aconseguim, podrem avançar cap a la concepció de les TIC com un
nou espai professional integral, ple de possibilitats.
Com veus el mercat de les TIC? L’economia col·laborativa? La legislació?
L’economia col·laborativa obre un espai immens a nous agents econòmics necessaris en la
nostra societat. Des dels emprenedors, fins a les grans corporacions, passant per l’empresa
tradicional (pimes), però obrint pas a les comunitats i les cooperatives. Hem d’aconseguir establir
unes regles de joc justes perquè aquests nous agents puguin operar en condicions d’igualtat,
perquè això afavoreix la inclusió i el creixement econòmic. Però no només l’economia
col·laborativa, sinó també la circular que permetrà la sostenibilitat del mercat. El món maker s’ha
d’obrir pas en aquest panorama i millorar la nostra productivitat.
La legislació … El gran problema. Treballarem per ajudar a una actualització legislativa que
s’adeqüi a aquests nous reptes … Però això és potser el repte més important.
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8

Serveis

8.1 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).

Activitat
A continuació es resumeix l'activitat duta en la Comissió de Peritatges al llarg de l'any 2016
Casos

Totals

Pre-assignats

Oberts

15

0

Finalitzats

7

Cancel·lats

3

8.2 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, com 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 2016:
Casos

Totals

Oberts

0

Finalitzats

0

Cancel·lats

0

8.3 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 al Codi Font de l'aplicació. 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.

8.4 servei de videoconferències i reunions online
El COEINF té contractat el servei de videocenferències Cisco Webex Meetings per a ús intern de
l’equip directiu i la junta del Col·legi, posant-lo també a disposició de col·legiats/des del COEINF
en resposta a vàries peticions.
Webex és una de les solucions líders per a mantenir reunions online amb les següents
característiques i funcionalitats:
vídeo d’alta definició
audio VoIP-Internet
compartició arxius, documents escriptori, i control remot
pissarra d’idees
chat
connexió xifrada SSL
accés des d’ordinador (Windows, Mac i Linux), tablet i mòbil (Webex mobile)
accés telefònic amb trucada local (917911283)
Fins a 20 persones conectades
L’ús de la videoconferència permet estalvi de temps, costos, així com reduir les seves
emissions de carboni, sent la conferència web una capacitat clau i un requisit per a la
col·laboració.
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Per sol·licitar la reserva d’una reunió online omplir el següent formulari i t’enviarem les dades
de connexió.

8.5 Borsa de treball
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual és entitat membre
el COEINF, ha creat la primera borsa de treball Intercol·legial – www.borsadetreball.cat – amb
l’objectiu de potenciar l’ocupació a Catalunya.
Els candidats poden cercar ofertes en les borses dels diferents Col·legis, des d’aquest mateix
portal.
Les empreses poden trobar candidats qualificats i amb l’aval de pertànyer a un Col·legi
Professional.
L’Associació pretén comptar amb el suport de les principals institucions catalanes per tal
d’esdevenir el portal de referència d’ocupació qualitativa a Catalunya.
Característiques del portal
La web integra actualment més de 3.000 ofertes de feina de tots els sectors professionals i
compta amb una base de dades de més de 94.000 professionals col·legiats i qualificats de 100
col·legis professionals de tots els àmbits (jurídic, Economia i Empresa; social, ensenyament i
humanitats; enginyeria, arquitectura i tècnica; salut i ciències de la informació i la comunicació).
A més, els candidats podran cercar des del mateix portal ofertes en les borses dels diferents
Col·legis, mentre que les empreses podran trobar candidats qualificats i amb l’aval de pertànyer
a un Col·legi Professional.

8.6 Servei d’assessorament jurídic
Servei d’assessorament jurídic, que el COEINF ofereix als seus
proporcionar informació, suport i resolució de consultes en les següents àrees:

col·legiats

per

Dret Mercantil
Immobiliari
 Família
 Hereditari



Les consultes seran atesses per CEPRO, gestoria del COEINF.
Exemples:
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
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personar-se en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
4. contractes mercantils i immobiliaris
5. marques i Patents.

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
Qüestions no societaries:
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
3.
4.
5.
6.

la situació
de quins bens puc disposar en el meu testament
tinc un immoble llogat i el llogater no hi viu
quan puc instar un desnonament
etc.

El servei es prestarà a través de consultes telefòniques. Per accedir al servei posat en contacte
amb secretaria@enginyeriainformatica.cat.
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9

Convenis

9.1 Nous convenis 2016
barcelonaqbit-bqb/BQbInstitute
Alfonso Rubio-Manzanares, President de barcelonaqbit.com, i
Eduard Martin Lineros, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF), van signar el
divendres 29 d’abril de 2016 un acord de col·laboració per la
realització en comú d’activitats de divulgació, de formació i
d’investigació, en línia als objectius de les entitats que
presideixen, sobre la computació i la ciberseguretat quàntica.
La computació quàntica portarà una revolució tecnològica en molts sectors. A curt termini es
preveu un important canvi en el model actual de criptografia i seguretat de comunicacions a
Internet. Aquesta revolució comportarà canvis en els actuals mètodes i esquemes de xifrat per
altres més robustos garantint així la privacitat en les comunicacions a Internet.
Els principis sobre els quals es fonamenta la computació quàntica són els de la física quàntica, i
la base la computació quàntica són els qubits. Simplificant la qüestió, un ordinador convencional
està basat en bits, els quals poden adoptar els valors 0 o 1. No obstant això, un ordinador
quàntic utilitza bits quàntics o qubits per representar la informació, el qual pot emmagatzemar els
dos valors possibles simultàniament. Aquesta característica dels qubit és possible gràcies al
principi de superposició, mitjançant aquesta propietat el qubit adopta probabilísticament els dos
possibles valors i l’observador defineix l’estat al qual col·lapsa.
Aquesta propietat de superposició quàntica i el entrellaçament quàntic són la base del potencial
d’un computador quàntic, el paral·lelisme quàntic. Gràcies al paral·lelisme quàntic la capacitat de
realitzar operacions en paral·lel o simultàniament creix de manera exponencial en relació al
nombre de qubit amb els que pot operar l’ordinador. Aquesta capacitat de paral·lelisme
exponencial podrà resoldre problemes que actualment tenen un cost computacional molt elevat o
que són irrealitzables.
La creació d’aquest tipus d’ordinadors, a part de generar grans avanços en múltiples sectors
com el de les telecomunicacions, la genètica o la implementació de models meteorològics, farà
que la criptografia i la seguretat de les comunicacions a Internet, tal com la coneixem en
l’actualment, hagi de canviar.
Gràcies a les propietats de la mecànica quàntica la criptografia quàntica és capaç de garantir la
confidencialitat absoluta en possibilitar l’intercanvi segur de claus entre dues parts tot i que el
canal de comunicacions sigui escoltat per un tercer, això es deu al fet que la interacció d’aquest
intrús modificaria la informació transmesa. Aquest comportament és aprofitat pels algoritmes
d’intercanvi de claus quàntics per garantir probabilísticament que només emissor i receptor
coneixen la clau. A diferència de la computació quàntica, la criptografia quàntica ja és un fet i
existeixen aplicacions pràctiques d’aquesta tecnologia.
barcelonaqbit.com és el punt de trobada internacional, econòmic i social en computació quàntica
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i CiberseQurity, definit com un Think Thank, és una iniciativa que ajunta els principals actors de
la generació d’oportunitats reals en serveis relacionats amb aquesta tecnologia disruptiva.
L’acord s’ha firmat a Barcelona que compta amb una important estructura científica i empresarial,
a més d’entitats líders internacionalment com són l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques), IFAE
(Institut de Física d’ Altes Energies) o APWG (AntiPhishin Working Group) que, sense dubte,
faran que la CyberseQurity es consolidi com la nova tecnologia disruptiva que ajudi a millorar la
seguretat de la nostra societat.
Es destaca des de l’àrea de formació de barcelona qbit, el bqb Institute, que les noves
tecnologies quàntiques aplicades a les telecomunicacions i l’encriptació faran la nostra vida molt
més segura.
Acord per fomentar l’emprenedoria signat per CAEC, ATJE i el Col·legi d’Enginyeria en
Informàtica
El Centre Associatiu d’Emprenedors de Catalunya (CAEC) i
l’Associació Tecnològica de Joves Emprenedors (ATJE),
representats per Javier Andrés Vicente, van signar un
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF), representat pel seu
Degà, Eduard Martin Lineros, mitjançant el qual es
comprometen a treballar plegats en aquelles actuacions
d’estudi,
impuls,
foment
i desenvolupament
de
l’emprenedoria tecnològica i de la societat.
Amb aquest acord Javier Andrés Vicente participará com a representat del CAEC i ATJE al Grup
de Treball d’Emprenedoria del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica, oferint els seus serveis
d’assessorament
de
forma
gratuïta
a
tots
els
membres
del
col·lectiu
(asessorament d’emprenedoria tecnològica, finançament i assessoria empresarial).
A més, els col·legits del COEINF podran participar també gratuïtament a totes les activitats que
organitzi el CAEC i el ATJE, i gaudir d’un 15% de descompte en les tarifes dels seus serveis de
Co-Working, Co-Startup i Co-Service. De la seva banda, el CAEC podrà fer ús de la borsa de
treball del col·lectiu i participar a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica com a entitat
col·laboradora.
CAEC és un Centre de negocis associatiu situat a Barcelona que té com a missió promoure
l’emprenedoria ètica i crear un ecosistema on els emprenedors, les start-ups i les associacions
puguin fer créixer les seves iniciatives en un entorn productiu, eficaç i participatiu, amb el suport
de experts i mentors.
ATJE es una entitat sense ànim de lucre que forma i capacita als seus integrants realitzant i
dirigint projectes amb benefici social. Manté estretes relacions amb les principals entitats de
Barcelona, Col·legis Professionals, Patronals i Escoles de Negoci. Promou la emprenedoria
entre els alumnes de les escoles, i de manera molt especial amb els escoles de Formació
Professional.
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Descomptes en formació a in-motion Academy per als col·legiats
Gràcies al conveni signat amb in-motion Academy GmbH, els
col·legiats tenen un 10% de descompte en el programa
acadèmic que aquesta empresa imparteix a Barcelona amb
l’objectiu de preparar els empleats seleccionats per treballar a
Alemanya
in-motion Group és un grup d‘empreses internacionals que està especialitzat en la selecció de
personal i serveis de projectes per les àrees d‘enginyeria, formació i consultoria.
La seva filial in-motion Academy amb sucursal al centre de Barcelona ofereix als graduats
universitaris una perspectiva professional al mercat alemany. El programa está dirigit
principalment als graduats universitaris dels camps d’STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques).
El programa acadèmic d’in-motion consta de quatre mòduls:
•
•
•
•

inserció laboral
curs d’alemany
formació intercultural
assessoria d’integració

Per a més informació, si us plau consulti l’enllaç www.in-motion-academy.eu
Dades de contacte:
in-motion Academy GmbH, sucursal en España, Carrer de la Diputació, 279, 08007 Barcelona
info@in-motion-academy.eu

Conveni de col·laboració entre Caixa d’Enginyers i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya
Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que
porta més de 45 anys donant servei a les necessitats
financeres i asseguradores dels seus socis amb solucions
personalitzades i una àmplia gamma de productes i serveis
en les millors condicions per a professionals i empreses.
Arran del conveni de col·laboració que el Col·legi
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i Caixa d’Enginyers han signat, l’Entitat ofereix els seus
productes i serveis amb condicions avantatjoses pels membres del col·legi: com l’ampli ventall
de línies de financiació especial per a professionals per realitzar els seus projectes, la nostra
Hipoteca Llar en condicions avantatjoses, aprofita l’estiu amb màxima tranquil·litat amb la nostra
assegurança de viatge, targetes perquè disposis dels teus diners on vulguis quan vulguis,
operativa bancaria a través de telèfon, web i la app Banca MOBILE per a que puguis operar on
vulguis, i nombrosos serveis amb condicions molt favorables.
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El COEINF reforça el servei d’orientació professional personalitzada amb un acord amb
“Tu Taller Personal”
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) ha signat un acord de col·laboració amb Tu Taller
Personal, amb l’objectiu de promoure l’assessorament
laboral i l’orientació professional, i amb la finalitat d’oferir
eines per trobar o canviar de feina, o analitzar la situació per
establir un pla d’evolució personal i professional.
Gràcies a aquest acord, ampliem el servei d’orientació
professional personalitzada que donem als col·legiats que ho
demanin, amb els serveis gratuïts oferts per Tu Taller
Personal que consisteix en una sessió presencial, i dues
sessions més via e-mail pel seguiment de l’assessorament realitzat, per tractar el seu cas de
manera personalitzada.
Tu Taller Personal és un espai d’autoconeixement pel desenvolupament personal i professional,
amb un equip professional que coneix molt bé el mercat laboral de les tecnologies de la
informació (TIC) i de les circumstàncies dels professionals que hi treballen.
Amb una sessió de treball presencial i personalitzada, s’analitza la situació del professional per
fer una proposta d’orientació per poder-lo acompanyar en els objectius que es proposi en l’àmbit
del creixement personal i professional, proposant-li o recomanant-li eines o estratègies per
aconseguir-ho. Aquesta sessió és complementa amb dues sessions de seguiment a realitzar via
correu electrònic o telefònic.
Es pretén donar suport als que busquen feina, als que en tenen però no hi estan satisfets, als
que volen planificar a mig o llarg termini la seva evolució professional, als que no tenen clar a
quin sector dirigir-se després de finalitzar els seus estudis o als que, tenint treball, volen millorar
o adquirir noves habilitats per reorientar la seva carrera professional.
Conveni de col·laboració entre Caixa d’Enginyers i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya
Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que
aporta valor sostenible als seus socis en els àmbits financer,
professional i personal, establint relacions basades en l’ètica,
el compromís i la confiança. El soci és, a la vegada, client i
propietari de l’Entitat motiu pel qual els beneficis obtinguts
reverteixen en ell, i això ens permet oferir-li avantatges
addicionals.
A continuació, li oferim una selecció dels productes i serveis pensats per al col·legiats del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya:
•
•
•

Descobreixi la nostra àmplia gama de Plans de Pensions
Bestreta Nòmina que l’ajudarà quan més ho necessiti sense comissions.
Oferim una selecció dels productes i serveis que formen part de Solucions per a
Empreses
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• Faci totes les seves gestions on vulgui a través de web i l’app Banca MOBILE.
Si necessita més informació no dubti en acostar-se a la nostra oficina de Barcelona a Via
Laietana 39, oberta ininterrompudament de 8:30 a 19h. O si prefereix, pot trucar al 93 268 29 29.
Visiti la nostra pàgina web www.caixa-enginyers.com

Iniciativa Barcelona Open Data i el COEINF signen un conveni de col·laboració
Iniciativa Barcelona Open Data i el COEINF signen un
conveni de col·laboració
Lourdes Muñoz Santamaria com a presidenta d’Iniciativa
Barcelona Open Data i Eduard Martín Lineros coma degà
del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
(COEINF) signen un conveni de col·laboració per impulsar
un projecte de formació com a espai de trobada, intercanvi
de coneixement i d’impuls de projectes per promoure l’Open
Data.
Amb aquest conveni, signat el dia 1 de desembre de 2016,
es vol oferir conjuntament formació sobre dades obertes, tant formació regular com formació
acreditada, ja que com a Node ODI Barcelona pot oferir formació acreditada pel Open Data
Institute. També col·laborarem per divulgar de forma conjunta els beneficis socials de les dades
obertes o open data.
Iniciativa Barcelona Open Data es una associació que neix per promocionar les dades obertes o

“Open Data” a l’entorn de Barcelona i Catalunya. Els seus objectius són empoderar a la
ciutadania en l’ús de les dades obertes, oferir eines de formació per al desenvolupament
personal en dades obertes, promoure el coneixement i donar suport a projectes emprenedors
basats en Open Data.
Iniciativa Barcelona Open Data pretén constituir un Hub de tots els operadors d’open data comptar

amb la participació de tots els actors diversos, tant en objectius com en visió, sobre l’Open Data
a l’entorn de Barcelona i Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar consciència ciutadana, sector
tic i Governs dels avantatges de l’Open Data; convertir l’Open data en part de l’economia
habitual; accelerar processos d’impuls de l’open data en administracions públiques; promoure
processos open data en empreses i universitats; i promoure la marca Barcelona – Open data.
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10

Col·legiats/des

Altes
Durant el 2016 s’han incorporant 16 Enginyers/es en Informàtica al COEINF:

Hector Marzo Martínez

1011

Manuel Quintana Alberto

1018

José Luis Montero Sáez

1012

Francesc Giralt Queralt

1019

David Millan Novell

1013

Jordi Virgili Gomà

1020

Mª Mercè Escolà Carreras

1014

Marc Solsona Mateos

1021

Jordi Anguela Rosell

863

Agustín Collado García

1022

Eric Marcos Pitarch

1015

Tomás González Sánchez

1023

Roldàn Galán Lafarga

1016

Víctor Huerta Cerezuela

1024

Oscar Sala Palomés

1025

Joaquín C. Rodríguez de Torres J. 1017

Baixes
Durant el 2016 41 Enginyers/es en Informàtica s’han donat de baixa:

Alejandro Oller Ferrer-Vidal

337

Luis Camuñas Salgado

454

Joan Candini Alcaraz

836

Carles Ciutat Crespo

856

Maria Isabel Izquierdo Díez

895

Oriol Martí Ribas

865

Ferran García Pagans

466

David Martos de Pablo

875

Miquel Àngel Gómez Bosquet

807

Guillem Alenyà Ribas

327

Ivan Bruque Calero

751

Francesc Tomàs Vila

873

Mª Antonia Pérez Vega

182

Eduard Santamaria Barnadas

356

Francesc Pelegrín Eroles

850

José Manuel Alonso Zapata

954

Ruben Moral Solsona

783

Alberto Mozo García

907

Francesc Estanyol Casals

728

Jaume Baixeries i Juvillà

133

Oscar Cases Santón

897

Francisco Javier Bonel Felices

688

Pere Castellsagués Riera

699

Andrés Navarro-Soto Ballester

825

Jordi Muñoz Baena

769

Joan Calatayud Fernández

710

Francesc Xavier Mir Ouziel

917

Joan Rodon Modol

910
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José Manuel Puga Moreira

912

Joan Vendrell i Gannau

403

Judit Aznar Barruz

961

Àlex Collado Costa

803

Eva Bofias Alberch

993

Francisco Javier Legarreta Borao

478

Humbert Costas Pujol

990

Ángel Mario Zaballos Diego

976

Miguel Angel Pareja Rendón

904

Marcelino-Guillermo García Vacas 657

Lluis Ma Tortras Armengol

980

Eva Costa Montmany

Silverio Juan Martínez Fernández

963

542
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