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1

Presentació

Aquest any 2018 ha estat un any ple de noves perspectives en l’àmbit de les TIC. Noves
tecnologies que ja estan deixant de ser emergents per convertir-se en la base del que serà la
futura societat digital.
El Big Data, la Data Science, el Blockchain, la computació quàntica i la intel·ligència artificial ja no
són matèria de ciència ficció. Durant els propers anys veuran reforçades les seves capacitats
gràcies a les xarxes d’alta capacitat, velocitat i resiliència, com ho seran les xarxes 5G o el continu
desplegament de fibra òptica.
La nova societat nascuda d’anys d’investigació, precisarà de nous i més preparats professionals.
En aquest horitzó el nostre Col·legi ha de jugar un paper preponderant per garantir les
competències digitals de tothom en un món més i més complex.
Durant aquest any 2018, hem centrat les nostres accions en la consolidació de la nostra estructura
territorial, l’impuls decidit a l’Associació de Professionals TIC com a casa comú de les professions
digitals i la ferma creença que l’assoliment de certificacions professionals és el camí per a la total
validació de la nostra professió. En aquest darrer camp, els avenços de la AQPE són decisius.
Però també hem aconseguit posicionar-nos professionalment amb membres del nostre Col·legi en
òrgans de direcció d’organismes i entitats bàsiques pel desenvolupament TIC del país: Catei,
Sinèrgia, Cios.cat, ISOC-cat... La feina dels nostres vicedegans i vicedeganes ha estat incansable
i prova d’això és la creació del grup de Dones-COEINF, amb la finalitat darrera d’impulsar el
posicionament femení en la professió i l’impuls de les STEM entre les més joves.
Com a membres integrants del Consejo de Colegios de Ingenieria Informática de España,
continuem ostentant la seva vicepresidència i continuem treballant incansablement pel
reconeixement de la nostra professió. Aquesta missió no la deixarem de tenir a l’horitzó.
Un 2018 dur, però de transició cap a un 2019 absolutament digital.

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

David Ródenas
Secretari

Josep Ramon
Freixanet
Vocal

Miquel Boix
Vocal

Mireia Náger
Vocal

Jaume Catarineu
Vocal

Xavier Rubiralta
Vocal

7/96

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

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

Toni Velamazán
Vicedegà Adjunt a
Secretari

David Ródenas
Vicedegà Secretari i de
Desenvolupament
Professional i formació
continuada

Albert Castellana
Vicedegà d’Innovació i
Emprenedoria

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

Assumpta Rocosa
Vicedegana de
promoció de la dona i
vocacions STEAM

Àlex Brusi
Vicedegà Adjunt
Catalunya Nord

Jordi Cirera
Vicedegà de tecnologia
aplicada a ciutats i
territoris

Eduard Elias
Karina Gibert
Francesc Boix
Vicedegà
d’assumptes
Vicedegana de Big Data
Comissionat d’Open
jurídics
i
institucionals
i Data Science
Data i Bioinformàtica
(Adjunt a la Vicedegana
de Big Data i Data
Science)
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Joaquin Garrido
Vicedegà adjunt a
Presidència

Jordi Ortuño
Comissionat pel
desenvolupament de
tecnologies smart
(Adjunt al Vicedegà de
tecnologia aplicada a
ciutats i territoris)

Maria del Pilar Oller
Vicedegana de
Bioinformàtica

Conxi Pérez
Vicedegana de Rols
professionals TIC i CIO a
l’empresa

Magí Lluch-Ariet
Vicedegà Adjunt del
Vallès

10/96

4

Reunions

4.1 Assemblea
Benvolgut/da Col·legiat/da,Benvolgut/da Col·legiat/da,
Per acord de la Junta del COEINF celebrada el 12 de març, es
convoca l’Assemblea ordinària núm. 17 del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), el proper
dijous 12 d’abril a partir de les 18:00, a SokoSpace de Soko
Tech, Carrer de Vallès i Ribot, 36, 08027 Barcelona (mapa),
amb l’horari i ordre del dia que s’indica a continuació.
Ordre del dia:
18:00 Acreditació
18:10 Xerrada Soko Tech
18:30 1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 17
19:00 2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 17
• Aprovació de la darrera acta
• Presentació del informe de gestió 2017 i pla d’acció 2018
• Votació sobre l’aprovació de la gestió
• Presentació del resultat econòmic 2017 i pressupost 2018
• Votació sobre l’aprovació resultat econòmic 2017 i pressupost 2018
• Precs i preguntes
• 20:00 Fi de l’acte i inici copa de cava, que ens permetrà retrobar-nos i fer networking.
•
•
•
•

Documentació oficial per l’assemblea:
•
•
•
•
•
•

Acta assemblea ordinaria i extraordinaria COEINF 2017 (pdf)
Memoria COEINF 2017 – Assemblea 2018 (pdf)
Resum econòmic 2017 i pressupost 2018 – Assemblea COEINF 2018 (pdf)
Delegació de vot – Assemblea COEINF 2018 (pdf)
Instruccions per exercir el vot per correu – Assemblea COEINF 2018 (pdf)
Paperetes pel vot per correu – Assemblea COEINF 2018 (pdf)

Esperem comptar amb la teva assistència per tractar aquests temes.
Al final del la convocatòria de l’assemblea publicada al web trobareu el formulari per confirmar
l’assistència.
Rep una cordial salutació,
David Ródenas
Videdegà Secretari
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya – COEINF
Ramon Berenguer el Gran 1, Ent. 1a, 08002 Barcelona
tel: 93 451 64 94
fax: 93 451 25 57
www.enginyeriainformatica.cat
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4.2 Junta

Data: 15 de gener. Ordre del dia:


0. Aprovació acta anterior



2. Update del Consejo



3. Update Associació TIC



4. La Nit



5. Update comissió estatut COEINF



6. Update Local



7. Update Consell Assessor TIC



8. Assemblea



9. Canvi d'hora



10. Precs i preguntes.

Data: 26 de febrer. Ordre del dia:


0. Aprovació actes anteriors: 20180115 i 20171218



1. Assemblea



1.1 Calendari de terminis(12 d'Abril pendent de confirmar)



1.2 Comptes



1.3 Altres



2. Consell Assessor TIC



> Update i consulta d'estatuts



3. Precs i Preguntes

Data: 12 de març. Ordre del dia:


0. Aprovació actes anteriors: 20180226, 20180115 i 20171218



1. Assemblea



1.1 Calendari de terminis



1.2 Comptes Tancament 2017 i pressupost 2018



1.3 Altres



2. Consell Assessor TIC
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> Update i consulta d'estatuts



4. Votar sobre membresia de l'INEC



5. Proposta sobre Delegat de Protecció de Dades del Col·legi (DPO)



6. Consell Assessor



7. Precs i Preguntes

Data: 16 d’abril. Ordre del dia:


1. Aprovar l'Acta 20180312



2. Nomenament a Pilar Oller com a Vicedegana de Bioinformàtica



3. La Nit: números econòmics



4. Votar sobre membresia de l'INEC



5. Proposta sobre Delegat de Protecció de Dades del Col·legi (DPO)



6. Consell Assessor



7. Precs i Preguntes

Data: 23 de maig. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (16/4/2018 - penjada al basecamp)



1. La Nit: números econòmics



2. GDPR-LOPD i Proposta sobre Delegat de Protecció de Dades del Col·legi (DPO)



3. Renovació de l’Eduard Martin com patró del COEINF pel CTECNO



4. Conveni COETIC COEINF



5. Comissió de Gènere del COEINF



6. Acta de l’Assemblea 2018



7. Precs i Preguntes

Data: 18 de juny. Ordre del dia:


0. Aprovació acta junta anterior (23/5/2018 - penjada al basecamp)



1. La Nit: números econòmics



2. GDPR-DPO: seguiment i estat de compliment



3. Conveni COETIC COEINF: seguiment i balanç de la situació



4. Comissió de Gènere del COEINF: presentar informació



5. Acta de l’Assemblea 2018: aprovació



6. Presentació protocol de treball i vot online de la junta (Jaume Catarineu)



7. Col·legiats d'honor 2018
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8. Proposta incorporació Magí Lluch com a vicedegà de les Terres del Vallès



9. Precs i Preguntes

Data: 16 de juliol. Ordre del dia:


1. Aprovació Acta Anterior



2. La Nit: números econòmics



3. Comissió de Gènere del COEINF: presentar informació



4. Possibles esmenes o observacions a l'Acta de l’Assemblea 2018



5. Proposar a Jordi Puigneró com col·legiat d'honor



6. Presentació protocol de treball i vot online de la junta (Jaume Catarineu)

Data: 15 d’octubre. Junta extraordinària. Ordre del dia:


R1. Aprovació Acta Anterior,



R2. Seguiment del GDPR,



R3. Col·laboració COEINF COETIC,



R4. ACEI: Associació Catalana d'Enginyers Informàtics,



5. Peritatges i codi deontològic, presentació d'un possible reglament.



6. Proposar a Jordi Puigneró com col·legiat d'honor.



7. Presentació protocol de treball i vot online de la junta (Jaume Catarineu)



8. Comissió de Gènere del COEINF: presentar informació



9. Transitorietat de vot delegat



10. Accés als acords ferms i definitius de les Juntes. (Revisió)



11. La Nit 2019.



12. Precs i Preguntes

Data: 19 de novembre. Ordre del dia:


R1. Aprovació Acta Anterior



R2. Seguiment del GDPR



R3. Col·laboració COEINF COETIC



R4. ACEI: Associació Catalana d'Enginyers Informàtics



R5. La Nit 2019
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4.3 Equip Deganal
Data: 10 de gener. Ordre del dia:


Cens d'experts



Territori



Comissió del dret de la persona de l'ICAB i l'Observatori



Preparació de la propera assemblea



La Nit



Merchandising



Voluntaris



Precol·legiar



Altres temes

Data: 14 de febrer. Ordre del dia:


Aprovar actes



Preparar assemblea



La Nit



Cens d'experts



Àrees temàtiques de deganat

Data: 21 de març. Ordre del dia:


Assemblea



Basecamp, Slack, i Whatsapp



Delegat de Protecció de Dades del Col·legi (DPO)



La Nit



Consell Assessor TIC



Altres

Data: 9 de maig. Ordre del dia:


Presentació dels nous Vicedegans



Importància de les reunions de Deganat



Bioinformàtica
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CIOs d'hospitals



DPOs



Nous estatus i ampliar base de col·legiats



Codi Deontològic Únic Espanyol - CCII



AMETIC - CCII

Data: 13 de juny. Ordre del dia:


No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

Data: 19 de setembre. Ordre del dia:


No hi ha ordre del dia. És una reunió de coordinació, l’objectiu de que es que tothom
pugui parlar per explicar està fent i demanar l’ajuda o suport que necessiti.

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,
comissions del COEINF, organització de La Nit, Consell de CIOs de Catalunya,... així com entitats
per desenvolupar convenis amb avantatges per a col·legiats/des.
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5

Activitats

5.1 Organitzades pel COEINF o conjuntament amb altres
entitats
Dinar del COEINF del 26/1/2018: Observatori per la dignitat, protecció, seguretat i respecte
dels professionals TIC
El proper dinar del COEINF tindrà lloc el divendres 26 de
gener i tindrem com a convidat a Eduard Elias, degà
fundador del COEINF, que ens parlarà del Fòrum
deontològic per la dignitat.
El Fòrum deontològic per la dignitat, del COEINF, impulsa la
creació l’Observatori per a defensa i gestió dels riscos legals
dels professionals de la informàtica (nom provisional).
El Fòrum deontològic per la dignitat, del COEINF, és un espai
obert a tots els professionals de l’enginyeria informàtica amb
el propòsit de dignificar la nostra professió, en correspondència a la seva importància real en
l’actual context social, i que per la seva funció transversal, necessària i sovint imprescindible, s’ha
de vetllar per la seva protecció, seguretat i respecte.
S’ha constituït a conseqüència del que ha passat a Catalunya des del passat 20 de setembre del
2017, que ha afectat de manera directa a molts professionals de la informàtica, i que ha posat de
manifest la vulnerabilitat i la indefensió en que es poden trobar davant d’esdeveniments o accions
judicials, únicament per ser els responsables de uns processos, unes dades o una infraestructura
informàtica.
A l’analitzar aquestes situacions, s’ha vist que són globals, en cert casos molt greus, i que podem
disposar d’informació i experiències a nivell internacional. També s’ha vist que es poden donar
situacions de vulnerabilitat i indefensió dins d’un marc considerat normal en l’exercici de la
professió, al tenir accés a informació confidencial o per la capacitat d’accés a eines
especialitzades o al codi dels processos.
Des del fòrum s’impulsa la creació l‘Observatori per a defensa i gestió dels riscos legals dels
professionals del la informàtica (nom provisional), amb els següents objectius:
• Identificar les situacions de la professió informàtica amb necessitat de defensa o amb
riscos legals lligants a l’exercici de la professió.
• Establir normes de comportament i de bones pràctiques quan sigui possible
• Fer difusió i donar suport als casos greus o perquè són models referència.
• Establir relacions internacionals amb observatoris o organitzacions amb objectius similars.
El Codi Deontològic del COEINF està reconegut amb un dels més evolucionats de tots el col·legis
professionals i amb prestigi internacional. Un dels seus principis fonamentals és fer prevaldre en
tot moment l’interès general per davant del particular, i un dels seus objectius aconseguir el
respecte social que la nostra professió mereix, com a resposta al respecte que els professionals
tindrem amb la Societat en comprometre’ns a complir aquest codi. Entre les normes davant de la
societat destaquem la que ens compromet en complir i fer complir els drets humans.
Volem mantenir-nos actius en les noves circumstàncies, sempre immersos amb aquells que lluiten
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per la renovació, la dignitat i en la defensa deontològica de la professió.

DINAR DEL COEINF
• Dia: 26 de gener de 2018
• Hora: 14:00 h
• Lloc: GATES HOTEL BARCELONA https://www.gateshotelbarcelona.com (abans Silken)
• Avinguda Diagonal, 205 (Plaça de les Glòries al costat de la torre Agbar)
• Menú de 17€.
Si vas en cotxe, hi ha pàrquing al mateix hotel gratuït, o també tens l’opció del centre comercial
Glòries gratuït 2 hores.
És
imprescindible
confirmació
a secretaria@enginyeriainformatica.cat

d’assistència

per

correu

electrònic

La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica visualitza el talent de les dones TIC del
país en una nova trobada d’èxit

Un miler professionals i representants d’empreses,
administració, entitats i institucions del món de les
telecomunicacions i la informàtica es donaven cita ahir al
vespre 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 en aquesta 23a
edició va voler posar en valor el talent de les dones en un
sector majoritàriament masculí.
La cerimònia va estar presidida per Roger Torrent, president del Parlament, acompanyat, entre
d’altres autoritats, per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i pels secretaris
de Telecomunicacions i Universitats del Govern, Jordi Puigneró i Arcadi Navarro.
Durant el seu discurs de cloenda –i després del lliurament dels Premis Salvà i Campillo, Alan
Turing i del Premi d’Honor de la Nit (tota la informació sobre
els guardonats aquí)-, el president del Parlament va voler fer
una comparativa entre el món de la política i el de la
tecnologia, ambdós omnipresents a les nostres vides:
“Desentendre’s de la política és com desentendre’s de les
innovacions tecnològiques. En ambdós casos, significa
desentendre’s de la realitat que ens envolta”, afirmava; alhora
que llençava un consell: “Perseverança i saber llegir el
context, una recepta vàlida tant per als projectes del vostre
sector com per als projectes polítics de país”.
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Benvinguda institucional del secretari TIC del govern, música, màgia, blockchain i premis
Amenitzada per la música en directe dels Jazzing Five, la 23a Nit –que va tenir a la periodista
Xantal Llavina com a mestra de cerimònies- arrencava amb l’actuació sorpresa de Tecnomagos,
que a través del seu espectacle ens recordàvem allò que diu Arthur Clarke: “Qualsevol tecnologia
suficientment avançada és indistingible de la màgia” .
Tot seguit, tenia lloc la inauguració oficial a càrrec de Pedro Linares, president de Telecos.cat, i
Eduard Martin, degà del COEINF. Linares va reivindicar la necessitat de promoure vocacions TIC
entre els més joves pel dèficit de professionals que pateix el sector, i advertia del perill que
suposo perdre’n el talent de les dones. Martin, de la seva banda, es referia a l’èxit que suposa per
al país la posada en marxa de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya, alhora que
demanava seguir sumant esforços perquè les TIC continuïn sent-ne un sector estratègic. El mateix
Martin donava pas al secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern,
Jordi Puigneró, responsable de la benvinguda institucional. Durant el seu discurs, Puigneró també
posava l’accent en la importància d’incorporar molt més talent femení en un sector amb només un
10-20% de dones treballant-hi. El secretari TIC del govern també va voler referir-se a una de les
apostes més recents que permetrà reforçar encara més la capitalitat mundial del mòbil que ostenta
Barcelona: el projecte 5G impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat, la Mobile World
Capital, la Fundació i2cat, la UPC, el CTTC i les principals empreses del sector.
A continuació arribava el torn de la conferència inaugural. Albert Castellana, vicedegà d’Innovació
del COEINF i membre fundador de l’Associació Blockchain Catalunya, era l’encarregat de donar
pas a la intervenció de Kristof Van de Reck, responsable a Europa d’una de les blockchains amb
major capitalització de mercat (la Nem.io Foundation). Van de Reck va descobrir als assistents
com serà el món sense intermediaris, un món on –gràcies a la tecnologia blockchain- serem
capaços d’enregistrar fets i intercanviar actius digitals de forma immutable sense la necessitat d’un
tercer de confiança, ajudant-nos a optimitzar sistemes i desintermediar processos.
La cerimònia de lliurament de premis arrencava just després, amb la participació, entre d’altres, de
la presidenta de la Diputació de Barcelona, els secretaris de Telecomunicacions i Universitats del
Govern, el diputat de la Diputació de Tarragona (i alcalde de Salou), Pere Granados, així com de
la Comissionada de Tecnologia de l’Ajuntament de Barcelona, Francesca Bria (tota la
informació aquí).
El còctel final servia d’escenari per a una intensa sessió de networking entre el miler d’assistents a
la que ja és la 23 edició d’aquesta gran trobada del sector TIC del país.
La 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica ha estat
aquest vespre el marc de lliurament dels Premis Salvà i
Campillo, Alan Turing i del Premi d’Honor de La Nit, atorgats
conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de
Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF), en una cerimònia que
ha tingut al president del Parlament, Roger Torrent, com a
convidat d’honor.
Un jurat format per professionals i autoritats de reconegut
prestigi (veure www.lanit.cat apartat premis) ha decidit atorgar la màxima distinció a Pilar Conesa,
fundadora i CEO d’Anteverti, empresa que assessora a directius i organitzacions en l’adaptació a
nous entorns, innovant i fent ús de les noves tecnologies. Llicenciada en Informàtica, és
considerada una pionera en l’impuls de les smart cities, liderant projectes d’èxit a Barcelona,
Mèxic, Santiago de Xile, l’Argentina o el Marroc (entre d’altres). De fet, la seva contribució com a
curator de l’Smart City Expo World Congress és bàsica per explicar la rellevància d’aquesta fira de
referència internacional. Es dona la circumstància que Conesa és la primera dona en rebre el
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Premi d’Honor de la Nit.
El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada (que reconeix la persona o entitat que ha
contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l’Electrònica, les TIC o l’Audiovisual)
ha estat atorgat ex aequo a Ana Ripoll, catedràtica de la UAB (i exrectora) i presidenta de
l’Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB), i a Andreu Veà, pioner d’Internet i emprenedor. El jurat
ha volgut reconèixer Ripoll, catedràtica d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, per haver
impulsat la interacció entre les disciplines de les ciències de la vida i les ciències de la computació
creant BIB, amb més de 50 entitats membres. Pel que fa a Veà, doctor en Enginyeria de
Telecomunicació i acadèmic convidat per Stanford, s’ha valorat el seu paper com a pioner
d’Internet: en va publicar la biografia “Cómo creamos Internet” el 2013 i és membre fundador i
col•laborador de nombroses organitzacions vinculades a la xarxa.
El Premi Alan Turing al CIO de l’Any ha volgut destacar la tasca professional de Miguel Ángel
Iglesias, CIO/ Digital Transformation Leader de Volkswagen Group España Distribución (VGED),
amb més de 20 anys d’experiència encapçalant departaments TI. És el responsable de la
transformació digital de VGED, amb la creació d’un centre d’innovació que fomenta la cultura del
canvi a través de la col·laboració interna i externa, i la transformació de la cultura organitzativa,
que defineix un nou model de competències transversals en un entorn digital.
El talent emprenedor de Mònica Roca, i el compromís social d’Eva Vidal
Pel que fa al Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria, el reconeixement ha estat per a Mònica
Roca, enginyera de Telecomunicació amb més de 20 anys d’experiència en el camp espacial.
Roca és cofundadora, directora general i directora de R+D d’isardSAT Group, companyia
internacional referent en el processament de dades d’instruments de microones, actives i passives
reconeguda per l’Agència Espacial Europea.
El Premi Alan Turing al Compromís Social ha estat per a la doctora en Telecomunicacions Eva
Vidal, per la seva intensa feina a l’hora d’ incorporar el concepte de sostenibilitat a l’àrea TIC.
Directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC des del 2012, també és
responsable del Programa d’Igualtat a l’ETSETB i pertany al grup de treball +NoiesTIC del mateix
centre. Des de la UPC ha coordinat projectes amb universitats africanes i ha dirigit desenes de
projectes de cooperació en l’àrea TIC.
Premi a la Comunicació per a ‘La Vanguardia’, premi Cisco per a la Diputació de Barcelona i triple
reconeixement
especial
El jurat d’aquesta 23a Nit també ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa duta a terme pel
diari La Vanguardia atorgant-li el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC per la seva secció
“Tendencias”, que manté una constant mirada en l’impacte de les TIC en la nostra societat des de
totes les perspectives possibles.
La multinacional Cisco ha tornat a participar activament de la Nit reconeixent, amb el seu Premi a
la Transformació Digital, la tasca de la Diputació de Barcelona, guardó que valora la contribució
d’aquesta institució al desenvolupament de la societat digital.
Per últim, els organitzadors de la Nit han volgut retre un petit homenatge a tres entitats que
commemoren els 50 anys d’història i són un referent per al sector TIC: l’Associació de Tècnics
d’Informàtica (ATI), la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions
(Feceminte) i l’Associació Espanyola per a la Internacionalització de les empreses d’Electrònica,
Informàtica i Telecomunicacions (Secartys).
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CalÇOEINF 2018 el 17 de març a Ca Vidal de Perafort (Tarragona)
La calçotada és una festa gastronòmica típica de Catalunya
que avui en dia es celebra arreu, sigui Madrid o Brussel·les.
Però aquest any el col·legi organitza una Calçotada a la terra
on va començar, a les comarques de Tarragona.
La CalÇOEINF se celebra el dissabte 17 de març al
restaurant Ca Vidal de Perafort (mapa) amb la voluntat que
sigui una trobada familiar, en el sentit literal d’anar-hi amb la
família.
Els interessats cal que us inscrigueu al formulari i fer una
transferència de 35€ per persona al col·legi abans del 6 de
març. S’ha pactat un descompte del 12% que ja està aplicat al preu. Els menors de 12 anys tenen
menú infantil de 15€.
Esperem que us agradi la iniciativa i que ens puguem veure tots plegats.
Preu menú calçotada: 35 EUR per persona (menú infantil de 15€ per menors de 12 anys).

El Vespre del Col·legi del 19 d’abril: Liderats i Ser Liderats, com gestionar aquesta dualitat

Reserva’t-ho a l’agenda pel dijous de 18:40h a 20:40h a la Seu
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya » (Via
Laietana, 39 08003 Barcelona).
Meetup gratuït i obert a tothom. No es necessària la
subscripció per assistir-hi però per facilitat la gestió del
esdeveniment us podeu registrar aquí.
VIU LA EXPERIÈNCIA DE LIDERAR EN EL MÓN 4.0
Sense fórmules matemàtiques, ni equacions ni cap altre
ciència per explicar per què els humans tenim conflictes. I com
resoldre’ls.
Estem accelerats en els canvis tecnològics, immersos ara mateix en temes com la Intel·ligència
artificial i moltes més coses que venen i vindran. I tot això ens implica col·laborar cada cop més, i
ser més empàtics, més flexibles, més adaptatius. I els conflictes poden aparèixer encara amb més
facilitat.
Vina a descobrir el programa “Liderar i ser Liderat: com gestionar aquesta dualitat” i coneix a
Lukas Hohler, el seu fundador. T’oferim descobrir les teves claus internes, per gestionar-te tu
mateix i gestionar les relacions amb els altres.
Contingut de la Ponència:
• 18:45 – 19:00 Introducció per part de Conxi Pérez
• 19:00 – 20:20
Entrevista participativa amb Lukas Hohler (en anglès)
Explicació del programa Liderar i ser Liderat
Viu la teva pròpia experiència i emportat una eina “posada” desprès de la sessió
• 20:20 – 20-40 Socialització
21/96

La entrevista la farà Judit Miret, experta en facilitació de conflictes i Ex-Directiva de Recursos
Humans durant molts anys.
El Vespre del Col·legi és gratuit. Més informació i inscripció …

Seminari pràctic a Girona el 4 de maig: “El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades”

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Data: 4 de maig de les 15.30 a 19.30h.
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Girona (veure mapa)
Acte obert (no cal inscripció prèvia)
El proper dia 25 de maig es començarà a aplicar el nou Reglament General de Protecció de
Dades. Totes les empreses i particulars estem rebent informació sobre canvis en contractes i
condicions de servei de tot tipus d’empreses amb qui tenim relació (proveïdors d’Internet, serveis
Cloud, etc).
Això ens planteja diversos interrogants: la nostra empresa s’ha adaptat correctament per donar
compliment a la nova normativa? Què he de fer per adaptar-me? Quins perills hi ha?
Per donar resposta a aquesta i d’altres preguntes des de Telecos.cat, juntament amb Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, l’associació PROMOTEC, l’Associació
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), la Universitat de Girona i el Col·legi
Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, hem organitzat aquest seminari pràctic.
PROGRAMA
15:30-15:45h Presentació i introducció, a càrrec de Josep Soler (UdG )
15:45-16:15h “Filtracions d´informació personal en bases de dades”, a càrrec
de Hackinglliure.cat (col·labora Promotec)
• 16:15-17:00h “Aplicació del GDPR a les PIMES”, a càrrec de Josep Maria Teixidor (HCG)
• 17:00-17:45h “Gestionar la privacitat amb el GDPR”, a càrrec de Manel Medina
(Telecos.cat)
• 17:45-18:45h “El Nou Reglament Europeu de protecció de dades i les empreses de noves
tecnologies”, a càrrec de Miquel Abad (DARTEM)
•
•

Vine a la GiFlorINF el dissabte 19 de maig a Girona

Girona, temps de flors arriba a la 63a edició de
l’esdeveniment on molts jardins i patis es decoren amb flors.
Aquest any, el COEINF, organitza la primera trobada familiar
informàtica en aquest esplèndid entorn i amb bona
companyia.
La GiFlorINF se celebra el dissabte 19 de maig, començarem
amb un dinar al restaurant el Caliu de Girona (mapa) i
continuarem amb visites per Girona. El plantejament és que sigui una trobada familiar.
Els interessats cal que us inscriviu al formulari abans del 15 de maig. El menú és de 26€ i, els
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nens poden demanar i pagar per un sol plat.
Esperem que us agradi la iniciativa i que ens puguem veure tots plegats.

Inscriu-te al workshop gratuït: “Com crear negoci a partir de les dades?” (5 de juny)
L’Associació Catalana d´Enginyers de Telecomunicació,
el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Industrials s’han unit
amb Iniciativa Barcelona Open Data, per promoure la
formació en dades obertes entre els enginyers i enginyeres.
Per això, el proper 5 de juny a les 18h farem un Workshop
sobre “Com
crear
negoci
a
partir
de
les
dades?”, on volem aproximar el valor de les dades obertes per generar oportunitat econòmica en
l´àmbit de les enginyeries. Ens acompanyaran algunes empreses del sector de les
telecomunicacions, industrials i informàtica que ja estan utilitzant les dades pel seu negoci.
Aprofitarem també per presentar el nou Certificat
Professional Open Data Engineers, que s’emmarca dintre
de la Titulació Professional Data Engineers.
L’acte començara amb una primera xerrada introductòria
sobre “El valor econòmic de la reutilització de les dades”, a
càrrec de Lourdes Muñoz, presidenta d’Iniciativa Barcelona
Open Data.
Tot seguit, intervendran les tres empreses de l’àmbit de les enginyeries que utilitzen dades obertes
per millorar el seu negoci.
Jordi Casas, Senior Data Engineer a Seat Metropolis:Lab, un laboratori digital que analitza i
busca solucions intel·ligents pels reptes a què farà front la mobilitat futura.
• Rafael Gonzalez Esquinas, LEAN Supply Chain Manager de Setesca, una Consultoria
estratègica, tecnològica i logística.
• Eduard Martin Lineros, director d´Smart Cities i Estratègia per al Sector Públic de Sopra
Steria i degà del COEINF.
•

Inscriu-te!
Activitat: Com crear negoci a partir de les dades?
Dia: Dimarts 5 de Juny
Hora: 18h
Lloc: Sala Seu EIC

El COEINF t’explica les implicacions del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades per
als professionals TIC
Vine a la jornada gratuïta que organitza el COEINF i la FIB,
el dimecres 13 de juny a les 18:00 h a la Sala Manuel Martí
Recober a la Facultat d’Informàtica de Barcelona, Edifici B6,
Campus Nord, UPC (mapa), inscriu-te amb el formulari que
hi ha al final.
El 25 de maig entra en vigor el Reglament Europeu de
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Protecció de Dades (GDPR). Aquest reglament dibuixa un nou marc que afecta a totes les
organitzacions on es tractin dades de caràcter personal i requereix la revisió de protocols,
sistemes i processos.
La jornada busca presentar al col·lectiu d’informàtics les implicacions del desplegament de la nova
regulació en el nostre context més immediat. A part de l’adaptació necessària de totes les
organitzacions al nou reglament, l’aparició obligatòria de la nova figura del Delegat de protecció de
dades (DPD) o Data Protection Officer (DPO), és un dels aspectes de la llei amb un impacte més
rellevant per a les professions informàtiques.
En efecte, com a conseqüència de la GDPR, el DPD s’incorpora de forma immediata a les
organitzacions, bé de forma directa, com a posició en plantilla, bé indirectament, com a part d’un
servei externalitzat.
Aquesta sessió pretén explicar què suposa l’aplicació d’aquest nou reglament, quines oportunitats
professionals genera per als enginyers TIC, així com els reptes de futur que planteja, tot posant un
accent especial en la figura del DPD, les seves competències i responsabilitats dins i fora de
l’organització, i les precaucions que requereixen els contractes laborals o mercantils que es
subscriguin entre empresa i DPO.



Programa de l’acte:
•
•

•

•

•

•
•

Obertura de l'Il·lustre Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, Sr.
Eduard Martín Lineros
La nova Regulació Europea de Protecció de Dades (RGPD). Context internacional i casos
pràctics, Oscar Alonso, Everis.
• Presenta la llei europea i el que representa la nova figura del Delegat de Protecció
de Dades (o DataProtection Officer), aportant una visió del context internacional en
el que s’ha gestat aquesta nova regulació.
El desplegament de la Regulació Europea de Protecció de Dades al nostre territori. Noves
figures professionals i oportunitats per al col·lectiu informàtic. Joaquin Garrido, Vicedegà
adjunt a la presidència del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
• Estat del desplegament de la llei al context immediat, oportunitats professionals pel
col·lectiu informàtic. Què representa el 25 de maig, estat de les acreditacions
L’estatut del delegat de protecció de dades a l’RGPD: funcions i responsabilitats. Sr.
Ramon Miralles, Socio profesional – Director de Calidad en ECIX
• Funcions i responsabilitats del DPD, fins a quin punt ha de respondre en raó de la
seva activitat, conflicte d’interessos en l’exercici de la seva funció
Impacte per a les professions informàtiques: Què ha canviat? Eduard Elias, Vicedegà
d’Assumptes Jurídics i Institucionals del COEINF
• Compromís dels DPOs i el compliment del codi deontològic
Discussió
Tancament a càrrec del degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPCBarcelonaTech), Sr. Josep Fernández Ruzafa

Organitza: COEINF-FIB
Inscriu-te i reserva a l’agenda:
• Dimecres 13 de juny a les 18:00 h
• Sala Manuel Martí Recober, Facultat d’Informàtica de Barcelona
• Edifici B6, Campus Nord, UPC (mapa)
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Dinar del COEINF del 22/6/2018: Passat, present i futur de l’ACEI – Associació Catalana
d’Enginyeria en Informàtica
El proper dinar del COEINF tindrà lloc el divendres 22 de juny i tindrem com a convidat a Eduard
Elias, degà fundador del COEINF, i president de l’ACEI
(Associació Catalana d’Enginyeria en Informàtica), associació
promotora del Col·legi, amb el que parlarem de com es va
fundar i de la seva història d'èxit fins la fundació dels Col·legis
Oficials d’Enginyeries en Informàtica de Catalunya.
I també parlarem de la situació actual en que es troba l’ACEI i
del seu futur, partint del que diu l’article 14 dels estatuts del
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya en
referencia a les associacions promotores:
Article 14.- Col·laboració amb les associacions promotores
Els Col·legis Oficials d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya articularan una especial via de
col·laboració amb els seves respectives associacions promotores, l’Associació Catalana
d’Enginyers en Informàtica (ACEI) i l’Associació Catalana d’Enginyeries Tècniques en Informàtica
(@cenit). El caràcter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatutària per establir
acords amb altres associacions professionals informàtiques i impulsar el que afirma el preàmbul
de la Llei 3/2001, de 9 d’abril, quan assenyala que el Col·legi 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 COEINF visita la Sagrada Família convidats per la Junta Constructora del temple
Una representació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya (COEINF), encapçalada pel seu
degà Eduard Martín i amb diversos membres de
l’equip deganal i de la junta, van visitar la Basílica de la
Sagrada Família el passat 21 de juny, convidats per la Junta
Constructora del temple.
Els assistents van poder conèixer el projecte arquitectònic de
l’obra magna de Gaudí, l’estat actual de les obres, detalls del
projecte de l’obra i l’avançada tecnologia que estan fent
servir, líders en innovació per a una obra tan singular i única
en el món.
Després de la recepció de benvinguda per part del Sr. Esteve Camps, President del Patronat de la
Junta Constructora de la Sagrada Família, i del Sr. Xavier Martínez, Director General, vam poder
gaudir d’unes interessant serrades tècniques prèvies a la vista del temple.
La primera part de la xerrada , a càrrec del Sr. Fernando Villa, Director d’Edificació i Tecnologia,
va consistir en una introducció de les tecnologies i els mètodes de construcció que fan servir, i les
innovacions tecnològiques de futur amb les que estan investigant, posant especial atenció al que
fa referència a la informàtica i les tecnologies de la informació en general.
A continuació, el Sr. Ramon Espel, Cap de Construcció, ens va explicar amb més detall tot el
procés de la construcció, amb les importants innovacions tecnologies que fan servir en el projecte
arquitectònic de l’obra magna de Gaudí. Continuant amb el ritme actual està previst poder acabar
la Basílica de la Sagrada Família l’any 2026, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
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A continuació, l’arquitecte director de l’obra, Jordi Faulí, va acompanyar tot el grup en una visita
guiada per l’interior i exterior del temple, explicant-los, entre altres coses, els detalls de les dues
façanes actuals, la del Naixement i la de la Passió, i multitud d’interessants explicacions de
l’interior de la basílica.
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya agraeix al Patronat de la Junta
Constructora de la Sagrada Família tota l’atenció rebuda, i ens sentim orgullosos de la gran feina
que estan fent en la difusió de la vida i l’obra de l’arquitecte, i de manera molt especial en la
construcció de la Sagrada Família, com a temple expiatori, construït des dels seus inicis
exclusivament gràcies a donatius i aportacions de milers de persones al llarg d’aquests anys.

Dinar del COEINF del 6/7/2018: Comissió pel seguiment de l’escletxa de gènere a
l’enginyeria informàtica
El proper dinar del COEINF tindrà lloc el divendres 6 de juliol i
tindrem com a convidada a Karina Gibert, Vicedegana de Big
Data i Data Science que ens parlarà de la creació de la
Comissió de Gènere Dones-COEINF pel seguiment de
l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica.
La comissió Dones-COEINF és una comissió interna del
col·legi que té l’objectiu de crear un espai de treball orientat a
dissenyar accions col·legials que permetin millorar la
proporció de gènere a l’enginyeria informàtica.
Actualment, la professió d’enginyeria informàtica és
particularment singular pel que fa a la presència femenina, amb un percentatge de dones
notablement inferior al d’altres professions típicament masculines, com l’enginyeria de camins,
cales i ports o l’enginyeria de telecomunicacions.
Així doncs, Dones-COEINF neix com un òrgan dedicat a estudiar detalladament l’escletxa de
gènere en l’enginyeria informàtica davant la necessitat de tancar-la.

Dinar del COEINF del 13/7/2018: Núria Castell presenta el primer Barcelona Grad Cohort
Workshop 2018 for Women #BGCW2018
El proper dinar del COEINF tindrà lloc el divendres 13 de juliol
i tindrem com a convidada a Núria Castell per presentar-nos
el primer Barcelona Grad Cohort Workshop 2018 for Women,
el primer Grad Cohort Workshop fora dels EEUU, organitzat
per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB ) de la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Comissió de Gènere
Dones-COEINF del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya.
Aquesta primera edició està lligada amb l’acte d’investidura de
la Sra. Margaret Hamilton com a doctora honoris causa per la UPC. Va ser qui va definir el terme
“enginyeria de software” quan treballava a les missions Apol·lo de la NASA.
Els Grad Cohort Workshop van començar als EEUU el 2004. Són trobades de dones estudiants de
màster o doctorat en l’àmbit de la informàtica.
En aquesta primera edició només s’admetran 50 participants que gaudiran gratuïtament de totes
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les activitats, àpats i allotjament a l’hotel (en habitació doble).
Si ets dona i estudies un màster o fas un doctorat en titulacions de l’àmbit de la informàtica vine al
Barcelona Grad Cohort Workshop.
Per demanar l’admissió al workshop cal omplir el “formulari” d’inscripció (clicar aquí). El termini
d’admissió finalitza el 22 de juliol.

Dones-COEINF i FIB-UPC organitzen el Primer Barcelona Grad Cohort Workshop
#BGCW2018
Els dies 18 i 19 d’octubre de 2018 tindrà lloc a Barcelona el
primer Grad Cohort Workshop fora dels EEUU, organitzat per
la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Comissió de Gènere DonesCOEINF del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya.
Aquesta primera edició està lligada amb l’acte d’investidura
de la Sra. Margaret Hamilton com a doctora honoris causa per la UPC. Va ser qui va definir el
terme “enginyeria de software” quan treballava a les missions Apol·lo de la NASA.
Els Grad Cohort Workshop van començar als EEUU el 2004. Són trobades de dones estudiants de
màster o doctorat en l’àmbit de la informàtica.
L’objectiu d’aquestes trobades és contribuir a la visibilització de la dona en el nostre àmbit
tecnològic, oferir a les participants les diverses perspectives professionals, crear un espai de
networking i animar les dones a no abandonar el sector.
Si ets dona i estudies un màster o fas un doctorat en titulacions de l’àmbit de la informàtica vine al
Barcelona Grad Cohort Workshop. En aquesta primera edició només s’admetran 50 participants
que gaudiran gratuïtament de totes les activitats, àpats i allotjament a l’hotel (en habitació doble).
El termini d’admissió finalitza el 22 de juliol.
Més informació, programa i formulari de sol·licitud d’admissió (Clicar aquí).
Dones-COEINF

Oferta formativa COEINF-ACET Octubre 2018
El catàleg de formació que oferim de manera conjunta el
COEINF i ACET (Telecos.cat) s’ha actualitzat amb les
següents noves propostes:
•

Conceptes bàsics de LTE; curs 5 hores; 20 d’octubre
de 2018
• Photoshop per enginyers; curs 8 hores; 23 i 25
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•

d’octubre per les tardes
Habilitats directives: Com fixar i aconseguir objectius; taller 4 hores; 30 d’octubre de 2018
.

Curs: Conceptes bàsics de LTE
•
•
•
•

Data: Dissabte 20 d’octubre Horari: 8:30h a 13:30h
Durada: 5 hores Preu: 98€ (associat/col·legiat) i 198€ (no associat)
Lloc: Seu de Telecos.cat: Pl. Ramon Berenguer el Gran1, entr. Barcelona
Inscriu-te a: secretaria@coeinf.cat –Tel. 934516494

Formació bàsica en el disseny de xarxes Long Term Evolution (LTE).
OBJECTIU
Conèixer des d’una vessant pràctica els fonaments de les xarxes de telefonia mòbil de tecnologia
LTE, focalitzant el contingut en dos eixos principals: conceptes bàsics de tecnologia LTE i
arquitectura de xarxes LTE.
VA ADREÇAT A
Enginyers (telecomunicació, informàtics, electrònics i industrials) i altres professionals en general
que vulguin adquirir una comprensió funcional del sistema LTE a nivell d’enginyeria i operació de
la xarxa.
Més informació: PROGRAMA: Conceptes bàsics xarxes LTE vI2.1 (pdf)
Curs: Photoshop per a enginyers
•
•
•
•

Data: 23 i 25 d’octubre Horari: 15:30h a 19:30h
Durada: 8 hores Preu: 126€ (associat/col·legiat) i 255€ (no associat)
Lloc: Seu de Telecos.cat: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entr. Barcelona
Inscriu-te a: secretaria@coeinf.cat –Tel. 934516494

L’Adobe Photoshop CC és un editor de gràfics rasteritzats desenvolupat per Adobe Systems.
Utilitza principalment per al retoc de fotografies i gràfics és líder mundial del mercat de les
aplicacions d’edició d’imatges.
OBJECTIU
El retoc fotogràfic en una oficina tècnica pot ser necessari en tasques variades, però sens dubte,
el producte estrella són els fotomuntatges on veure un projecte tridimensional sobre un fons
existent. Per a aquests casos caldrà la construcció del model 3D prèviament que es podrà fer amb
un programa específic de modelatge, malgrat que cada vegada són menys necessaris perquè els
programes de B.I.M. incorporen eines molt potents per a desenvolupar aquestes tasques.
VA ADREÇAT A
Enginyers (informàtics, telecomunicació, electrònics i industrials) i altres professionals e general
que vulguin adquirir coneixements sobre sistemes d’edició d’imatges.
Més informació: PROGRAMA: Photoshop vI2.0 (pdf)
Taller: Com fixar i aconseguir objectius
•
•
•

Data: 30 d’octubre. Horari: 15.30h a 19.30h
Durada: 4h Preu: 35€ (associat) i 78€ (no associat)
Lloc: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entr. Barcelona
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•

Inscriu-te a: secretaria@coeinf.cat –Tel. 934516494

És un taller per aprendre a fixar, desenvolupar i aconseguir metes i objectius, tant professionals
com personals.
OBJECTIU
Saber com convertir somnis i desitjos en metes i objectius i com desenvolupar-los, planificar-los i
aconseguir-los per a donar direcció, sentit i propòsit a la teva empresa i a la teva vida.
VA ADREÇAT A
Professionals de l’enginyeria, empresaris, directius i persones que desitgin aprendre a convertir
somnis i desitjos en assoliments i en realitats tangibles. Per a qui vulgui jugar a un joc més gran.
Més informació: COM FIXAR I ACONSEGUIR OBJECTIUS (pdf)

Vine a la Lul·liana 2018 el 27 de novembre a les 17h a la seu del COACB

Inscriu-te i vine a la Lul·liana 2018!
Com cada any, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF) celebra la Lul·liana en un acte
commemoratiu del seu patró, Ramon Llull. Enguany, tindrà lloc
el dia 27 de novembre, a les 17h, a la seu del Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Barcelona – COACB, al C/Casp, 130
de Barcelona (mapa).
A través del disseny d’una sèrie de màquines combinatòries a
base de símbols, cercles i taules, Ars Magna, feia servir la lògica com un càlcul mecànic a través
de símbols. L’Ars Magna, a la que denominaríem un autómata finito, era un intent de ser una de
les primeres implementacions dels sistemes d’intel·ligència artificial. Per aquest motiu, Llull es pot
considerar el precursor dels ordinadors d’avui en dia.
Una de les ciències a les que va dedicar més atenció va ser la medicina. D’aquí que escrivís
quatre monografies sobre el tema: Començaments de medicina (1274-1278), l’Ars compendiosa
medicinae (1285-1287), el De levitate et ponderositate elementorum (1294) i el Liber de regionibus
sanitatis et infermitatis (1303). En aquestes obres sobre la ciència de la salut, Llull no pretén curar
als pacients sinó que, amb un sistema matematitzable, facilitar els diagnòstics i l’elaboració de
medicaments compostos.
En el marc d’aquesta celebració, comptarem amb la Sra. Anna Benavent Navarro, Directora
d’Organització i Sistemes d’Informació de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers des del
2008. És Enginyera Superior de Telecomunicacions per la UPC (1995). Presidenta i co-fundadora
d’Unitss, l’associació catalana d’informàtics de la salut, liderada pels CIOs dels hospitals de
Catalunya. També és membre del Consell Tècnic Assessor de les TIC de La Unió Catalana
d’Hospitals. Actualment lidera la línia de transformació digital en el marc del Pla estratègic
institucional de l’Hospital de Granollers. És membre del Comitè d’Innovació i col·labora en
projectes europeus relacionats amb les dades en salut, ehealth. Va ser responsable de SAP i
aplicacions a l’Hospital Clínic de Barcelona (1999 – 2008) i anteriorment havia participat en
diversos projectes com a consultora SAP d’una multinacional.
Anna Benavent, ens farà una ponència sobre l’escenari actual de les TIC en el sector de la salut a
Catalunya. Com aquestes ajuden a la continuïtat del procés assistencial. L’impacte del model de
salut amb el pacient al centre del sistema, en les estratègies digitals. Com les metodologies
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centrades en el pacient, i l’apoderament d’aquests mitjançant la salut connectada, modifiquen la
relació metge-pacient i impacten en els abordatges tradicionals de desplegament de projectes TIC.
Des de la implantació d’un sistema d’informació fins la transformació digital del conjunt del procés
assistencial. La relació entre cronicitat i TIC, i els models de lideratge compartit.”
Unitss és una associació de sense ànim de lucre formada per professionals relacionats amb
l’àmbit dels Sistemes d’Informació del Sector Sanitari i Social Català, que tenen com objectiu
principal la promoció i difusió del coneixement entre professionals i entitats del sector TIC de
Salut, mitjançant la promoció de sinergies entre els associats, afavorint l’intercanvi d’informació, i
posicionant-se com a referent en el sector.
Unitss vol ser un espai obert a tots els socis que permeti canalitzar i donar resposta a les
necessitats de cadascun dels col·lectius (tècnics de sistemes, desenvolupadors, responsables de
projectes, usuaris clau, directors de sistemes,..), mitjançant fòrums per àmbits, organitzant
sessions formatives, tècniques i jornades que parteixin de necessitats reals del sector. Sense
oblidar la visió més estratègica o innovadora que ens permeti evolucionar.
Programa:
• 16:45h acreditacions
• 17:00h presentació de la Lul·liana per part del degà, Il·lm. Sr. Eduard Martín
• 17.10h ponència, Sra. Anna Benavent:
• l’escenari actual de les TIC en el sector de la salut a Catalunya
• 17:30h debat obert
• 18:00h còctel i networking
• 19:00 fi de l’acte
Places limitades. Inscripcions a secretaria@enginyeriainformatica.cat
Amb el patrocini de:
La Fundació puntCAT és una entitat privada, sense ànim de lucre ni filiació política, titular del
domini d’Internet .cat, la qual s’autofinança exclusivament mitjançant la venda de dominis .cat
Missió:
• Promoure activitats referents a la gestió i promoció del domini .cat
• Emprendre accions per a normalitzar l’ús del .cat de forma transversal
• Reinvertir els beneficis de l’operació del .cat en assegurar la continuïtat i viabilitat del
domini
• Impulsar la identitat catalana i la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les
TIC
• Potenciar la Societat de la Informació catalanoparlant
Amb la col·laboració de:
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5.2 Participació i col·laboració amb altres entitats
Vine al Advanced Factories 2018 amb un descompte del 50% pels col·legiats al COEINF

Proporcionem als col·legiats del COEINF un descompte
directe
del
50%
sobre
el
preu
de
qualsevol
entrada (exceptuant les entrades per a Advanced Factories
Awards) al realitzar el registre a Advanced Factories 2018. Qui
estigui interessat que es posi en contacte amb la secretaria del
col·legi (secretaria@enginyeriainformatica.cat) i se li proporcionarà el codi.
Descobreix les últimes tendències i tecnologies emergents en àrees com el Iot, Intel·ligència Artificial,
Ciberseguretat, Digital Manufacturing, 3D Printing o Sistemes de Producció, tot això aplicat en el sector
industrial.
Connecta amb la fàbrica digital a AF2018
Vols assistir al congrés europeu d’innovació i transformació per al sector?
El Industry 4.0 Congress t’ofereix 3 auditoris en els quals conèixer de la mà dels líders del sector les
innovacions que permetran a l’empresa industrial reduir els costos de producció, ampliar el seu ventall
de productes / serveis i millorar la competitivitat en l’escenari de la indústria connectada.
Acredita’t ara
Planifica el viatge amb els nostres partners oficials
Més info …
Prepara el teu viatge a Barcelona

El COEINF aporta una distinció especial als premis Equit@at
En la tercera edició del Premi equit@T que té com a finalitat el
promocionar l’equitat de gènere a les TIC, en l’àmbit geogràfic
d’Espanya, Portugal i Iberoamèrica, continua la col·laboració
del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) aportant una distinció especial que serà lliurada el
26 d’abril de 2017. Més informació a “Lliurament Premi
Equit@t“.
Presentació dels premis Equit@at
Des dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) treballem per fomentar la participació de les dones en l’àmbit tecnològic de les
TIC i aconseguir una major presència tant en el món 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.
Enguany convoquem la segona edició del Premi equit@T amb la intenció de promocionar l’equitat
de gènere a les TIC, en l’àmbit geogràfic d’Espanya, Portugal i Iberoamèrica.
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En un àmbit de coneixement en què la presència femenina és encara minoritària i on sovint 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:
♦ Iniciatives d’èxit que aconsegueixin fomentar i estimular l’interès de les dones cap a la formació
relacionada amb les TIC i el posterior desenvolupament professional.
♦ Accions i programes, tant d’institucions com de persones físiques, per promoure la participació i
la promoció de les dones en les carreres acadèmiques i professionals relacionades amb les TIC.
♦ Contribucions significatives a la difusió i l’augment de la influència de les dones en les TIC.
Informació sobre el premi
Informació sobre les Edicions anteriors del Premi equit@T

Aconsegueix una invitació per visitar la Global Robot Expo 2018 a Madrid

Ja estan disponibles les entrades per a la propera edició
de Global Robot Expo (GR-EX), la fira internacional de
robòtica que se celebra a IFEMA (Madrid) els propers 18, 19 i
20 d’abril. Aquesta trobada professional comptarà amb les
últimes novetats de sectors clau com el Aeroespacial, la
Intel·ligència Artificial, la Indústria 4.0 i la Robòtica de Servei, així com amb professionals de
reconegut prestigi mundial.
El COEINF dóna suport a aquesta important fira realitzant tasques de difusió, i és per aqeust motiu
que els col·legiats i adherits als Col·legi tenen a la seva disposició invitacions gratuïtes per un dia
(número limitat que es donaran per ordre de petició) i descomptes del 30% en tot tipus d’entrada
per visitar Global Robot Expo. Si hi estàs interessat pots fer la sol·licitud al
correu secretaria@coeinf.cat.

El COEINF recolza la VI edició del Premi “Enginyeria Solidària” d’Enginyeria Sense
Fronteres
Ja hem arribat la VI edició del Premi “Enginyeria Solidària” per
a Treballs Fi de Grau i Màster sobre Enginyeria, Cooperació
al Desenvolupament i Drets Humans, organitzada
per Enginyeria Sense Fronteres (ESF) des de l’any 2013. Una
any més, llancem aquesta sisena edició amb la mateixa
motivació d’anys anteriors: difondre i potenciar la importància
que té l’enginyeria en tots els seus vessants, tècniques,
econòmiques, científiques i socials. Perquè l’enginyeria és
una eina fonamental per aconseguir la transformació social a
qualsevol lloc del món, prenent un paper rellevant en el procés de consecució, posada en pràctica
i reivindicació del compliment dels Drets Humans.
Aquest premi vol reconèixer els treballs tecnològics d’assaig, investigació, recerca bibliogràfica i
tècnica aplicada, que aportin innovacions, pràctiques i teòriques, des de les escoles d’enginyeria o
arquitectura de qualsevol universitat espanyola, reivindicant el paper i el compromís d’aquestes
institucions en la transició cap a un desenvolupament humà sostenible a tot el món.
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•

Categoria A: Un premi de 500 € per Treballs de Fi de Grau (TFG) o Projectes Fi de Carrera
(PFC), de caràcter projectista o d’investigació, presentats i aprovats en qualsevol escola o
facultat d’una universitat espanyola.
• Categoria B: Un premi de 500 € per Treballs de Fi de Màster (TFM) o Tesines de Màster
(TDM), defensades en qualsevol programa oficial o no oficial d’universitats espanyoles.

El COEINF al 7è Sopar d’antics alumnes de l’EPS de la Universitat de Lleida

El passat divendres és va celebrar el 7è Sopar d’antics
alumnes, professorat i PAS de l’Escola Politècnica Superior
(EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) al Restaurant El
Mirador dels camps Elisis amb la presència de més de 80
persones entre antics alumnes, professorat, PAS i autoritats
com ara el Sr. Ramon Roca, antic president del Consell
Social de la UdL, el Sr. Carles Capdevila, vicerector de
Personal Acadèmic de la UdL, el Sr. Josep M. Moragues,
president de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL,
el Sr. Josep Ramon Freixanet, director executiu de GFT, en
representació de l’Associació d’Empreses de Tecnologia i
Sistemes d’Informació de Lleida (AETI), Josep M. Baltasar, director de l’oficina de Caixa
d’Enginyers de Lleida, Josep Clotet, antic gerent del Parc Científic i Tecnològic de Lleida i els
degans/presidents dels diferents col·legis professionals:
– Sr. Ramon Grau, Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL)
– Sr. Miquel Conesa, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
(COETIC)
– Sr. Eduard Martín, Degà del Col·legi d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (COEINF)
– Sr. Jordi Virgili, Vicedegà Adjunt de les Terres de Ponent del Col·legi d’Enginyers en Informàtica
de Catalunya (COEINF)
– Sr. Francesc Barberà, President del Col·legi d’Aparelladors i Aparelladores, Arquitectes Tècnics
i Arquitectes Tècniques, Enginyers i Enginyeres d’Edificació de Lleida (CAATEELL)
– Sr. Jordi Masip, Secretari del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de
Lleida (COEIC)
Va inaugurar el sopar el director de l’EPS, Francesc Giné, que va emfatitzar la importància de
l’increment substàncial, el passat curs, de les matriculacions en les titulacions de l’Escola, així com
l’àmplia tasca que es duu a terme des del centre per mitigar la manca de vocacions tecnològiques
entre el jovent i els problemes d’ocupabilitat que, en un futur, aquest fet pot generar a empreses
de Lleida.
El director també va voler destacar l’esforç que s’està duent a terme des del centre en la
internacionalització dels estudis, implementant un mapa de dobles graus i màsters amb diverses
universitats estrangeres i, finalment, es va mostrar feliç i esperançat amb l’aposta per una nova
oferta formativa de l’EPS concretada al nou Campus d’Igualada on s’implementen dos nous
estudis de Grau el proper curs: el Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i el Grau
en Enginyeria en Organització Industrial i Logística. Així mateix, amb el Grau en Disseny Digital i
Tecnologies Creatives que s’iniciarà a Lleida.
Com ja es habitual el sopar va servir de marc per al lliurament d’una sèrie de premis i distincions
33/96

lligades a l’activitat i la vida de l’Escola. En primer lloc es va realitzar el lliurament dels Premis
EPS als alumnes amb els millors expedients acadèmics dels curs anterior en cadascuna de les
titulacions impartides a l’Escola.
Entre els estudiats guardonats es trobà SERGI VILA ALMENARA, millor expedient acadèmic del
Màster en Enginyeria Informàtica. Va rebre el premi de mans del Sr. Eduard Martín Lineros,
representant del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que en representació
del col·legi li lliurarà un any de col·legiació gratuïta i un obsequi.

Més informació i resta de premiats … (cliqueu aquí)
Els Enginyers de Catalunya atorguen el Premi Indústria 4.0 a Effitronix
La Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya va
atorgar el Premi Indústria 4.0 a l’empresa Effitronix per la
seva solució MICO24 Nano, i dos accèssits als projectes
Data-Driven Steel 4.0 de Celsa Group i InPicker de
INFAIMON. El lliurament es va fer a la cloenda de la jornada
que va tenir lloc el passat 1 de juny a l’Espai Endesa, amb la
participació de prop de 250 enginyers que van poder
conèixer, entre d’altres, les novetats de l’edició d’enguany de
la Hannover Messe.
• Joan Carles Casas, president de la Comissió Indústria 4.0: “La indústria 4.0 va més enllà
de la manufactura, evoluciona i abasta l’activitat de cada un dels sectors econòmics”.
• Prop de 250 enginyers van poder conèixer les novetats de l’edició d’enguany de la
Hannover Messe.
• La Comissió Indústria 4.0 està formada per membres del col·legis catalans d’Enginyers
Agrònoms; d’Enginyers de Camins, Canals i Ports; d’Enginyers Industrials; d’Enginyeria
Informàtica i de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.
La tercera edició del Fòrum Indústria 4.0, organitzat per la Comissió Indústria dels Enginyers de
Catalunya i celebrat el passat divendres 1 de juny a l’Espai Endesa, va estar inaugurada per Joan
Romero, conseller delegat d’Acció de la Generalitat, qui va destacar que “Catalunya és un país
industrial, més del 20% del PIB ho és, i ja són 385 empreses les que es dediquen a oferir
solucions 4.0”.
El Fòrum Indústria 4.0 va confirmar que la confluència de diferents tecnologies com la robòtica
col·laborativa, l’electrònica embeguda o Internet de les coses (IoT), la fabricació additiva, la
logística avançada i la connectivitat o software d’integració, ofereixen un marc tecnològic renovat
que permet plantejar la fabricació de manera competitiva en els països europeus amb tradició
industrial.
Carles Soler, del grup de treball de Robòtica, va destacar de la seva visita a la Hannover Messe
l’ús del núvol, els braços mòbils, la destacada presència dels robots xinesos, la interacció entre
home-robot i els exoesquelets, entre d’altres aspectes. Felip Fenollosa, responsable del grup de
treball de fabricació additiva, va remarcar en la seva exposició que “la impressió 3D l’estem
inventant aquí, a Catalunya, i que no cal anar a fora”. Fenollosa va mostrar diferents exemples de
fabricació additiva catalanes com el projecte ETSEIB Motorsport que usa la impressió 3D per a
cotxes de Fórmula 1. De les novetats en l’àmbit del Internet de les coses ens va parlar en Xavier
Pi, responsable del grup de treball de la IoT, i en Michael Loughlin, responsable del grup de treball
de Software, Anàlisi i Integració, va destacar el paper del blockchain en la cadena de
subministrament, evitant intermediaris i alleugerant el traspàs de documents. Loughlin calcula que
“els beneficis de la digitalització són al voltant del 30%.”
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Dins el marc del Fòrum 4.0, es van presentar dues novetats destacables: el nou grup de treball
d’Agricultura 4.0 i la Barcelona Industry Week. Fran Garcia, responsable del grup de treball
Agricultura 4.0, va mostrar diferents exemples de dispositius intel·ligents per a la monitorització de
les vaques, minidrons per a la pol·linització o els tractament de la carn amb la màxima precisió.
Defensant que la Indústria 4.0 ha arribat amb força al sector de la ramaderia i l’agricultura. Manel
Rubio, Gerent de la Barcelona Industry Week, ens va avançar que Fira de Barcelona apostarà per
al sector industrial el proper mes d’octubre amb una previsió de participació de més de 400
empreses.
El Premi Indústria 4.0 es va atorgar a un sistema de monitoratge i control que elimina les barreres
més habituals que es produeixen en els processos de digitalització de les plantes de producció.
MICO24 Nano, d’Effitronix, a través de les diferents senyals capturades, realitza un control del
procés (per producció), del producte (per qualitat) i de la màquina (per manteniment productiu) les
24 hores del dia, els set dies de la setmana, oferint d’aquesta manera un control total de la
maquinària. Un equip de Plug&work que envia les dades al núvol, sense necessitar una
programació de cap tipus per part de l’usuari.
D’altres implantacions remarcables de la tecnologia 4.0 a les indústries catalanes, i guanyadores
dels Accèssit Indústria 4.0, van ser els projectes Data-Driven Steel 4.0 de Celsa Group i InPicker
de INFAIMON. Data-Driven Steel 4.0 és una plataforma IoT, distribuïda en un entorn siderúrgic, i
que aplica algoritmes d’intel·ligència artificial al modelat i monitoratge. InPicker és una solució de
bin picking -extreure de forma automatitzada amb un braç robòtic les peces col·locades en un
contenidor o palet- a través de la visió artificial en 3D.
Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers Catalans
La Comissió Indústria 4.0 està formada per membres del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya, del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, dels Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, del Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i de
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.

La 16a Festibity – Smart Mobility – tindrà lloc el dimarts 19 de juny al TNC #SmartMobiliTI
Els col·legiats i adherits del COEINF gaudiran d’un 10%
de descompte en la inscripció a la Festibity. Podeu
demanar-ho, perquè us ho puguin gestionar,
a secretaria@enginyeriainformatica.cat fins el dijous dia
14 de juny.
La Festibity, la gran festa de les TIC a Catalunya, arriba a la
seva 16a edició. Si alguna cosa la fa única és la seva particular manera de reflexionar sobre els
principals temes d’actualitat des de les TIC: salut, energia, innovació, ciberseguretat, talent… I
enguany parlarem de mobilitat intel·ligent! L’esdeveniment tindrà lloc el dimarts 19 de juny a les
18:30h al Teatre Nacional de Catalunya.
Sota el tema #SmartMobiliTI, debatrem sobre les últimes tecnologies en el sector de l’automòbil
(automòbils de conducció autònoma, vehicles voladors, IoT, cotxes híbrids i elèctrics…) així com
les tendències de futur en l’àmbit de la mobilitat. La indústria automobilística ens acabarà venent
serveis (desplaçaments) en comptes de productes (vehicles) com fins ara? El carsharing
s’acabarà imposant com a principal forma de transport?
Els principals promotors de la Festibity són la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i FIB
Alumni, l’associació d’antics alumnes de la FIB, una entitat sense ànim de lucre. Per tant, tots els
beneficis de la Festibity tornen directament als fibers fins i tot als alumnes de la FIB. S’organitzen
activitats com seminaris, trobades TIC i formació. A més manté una xarxa de networking i
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una borsa de treball a disposició dels seus socis, sempre a prop dels joves llicenciats o graduats,
els acompanya al món laboral.
Programa
18:30 Convocatòria a la Sala Gran
19:00 Inici de l’acte. Presenta Mariola Dinarès, periodista.
•
•

Espectacle de motos Trialshow i espectacle d’humor d’Improshow
Benvinguda Institucional a càrrec del Sr. Josep Fernández Ruzafa, degà de la FIB, i el Sr.
Albert Herrero, president de FIB Alumni.

19:20h Debat ‘Smart MobiliTI: la revolució de la mobilitat intel·ligent’
•
•

Darreres tendències: cotxes voladors, autònoms…
Debat: presentat i moderat per Pipo Serrano, periodista. Amb Francesc Mauri, meteoròleg,
i Mar Alarcón, fundadora i CEO de SocialCar.

20:05h 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.
•

20:25h Cloenda institucional
20:30h Showroom & sopar còctel als Jardins del TNC. El showroom comptarà amb vehicles de
Lexus, Renault, SEAT, Tesla i Toyota, entre altres.

El COEINF dona suport a l’Intel·ligència Artificial Catalana patrocinant el CCIA 2018
Tenim el plaer de convidar-vos a participar a la 21a
Conferència internacional de l’Associació Catalana
d’Intel·ligència Artificial (CCIA 2018) que tindrà lloc del 8 al
10 d’octubre del 2018.
L’objectiu principal d’aquesta conferència internacional és
fomentar la discussió a l’entorn dels últims avenços en
Intel·ligència Artificial. Us animem a contribuir amb treballs
acabats, però també amb treballs preliminars que tinguin
idees originals, prometedores i innovadores.
Donat que el CCIA és el punt de reunió habitual de la
comunitat científica catalana de l’IA, aquesta edició del CCIA
també acull la inauguració del cicle d’activitats
commemoratives del 25è aniversari de la fundació ACIA
(Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial), cicle que engega amb un acte especial del 25è a la
conferència i s’allargarà a tot el curs acadèmic 2018-2019.
El comitè organitzador té el plaer d’organitzar aquesta edició de la conferència a la comarca de
l’Alt Empordà, un preciós territori situat al nord de Catalunya, que descansa en la bella Badia de
36/96

Roses, un dels més bonics enclaus mediterranis. Esperem que pugueu mantenir discussions
científiques ben fructíferes, mentre gaudiu d’una de les àrees més captivadores de Catalunya.
En aquesta pàgina web anirem publicant tota la informació rellevant sobre el congrés, la seu, les
activitats que estem preparant pels assistents i per als seus acompanyants, tant a nivell científic
com social i esperem proporcionar-vos una experiència agradable, tot compartint aquests dies
amb nosaltres, i amb la comunitat ACIA.

Vicedeganes del COEINF fan l’ofrena floral al monument de Rafael Casanovas #11S2018
Com cada 11 de setembre, representats del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya han participat 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.
En aquesta ocasió, el Col·legi ha estat representat per Karina
Gibert, Vicedegana de Big Data i Data Science i per Maria del
Pilar Oller – Vicedegana de Bioinformàtic. El fet que el col·legi
el representin dues de les nostres vicedeganes vol posar de
manifest la gran importància que té per a la professió la participació de la dona, i fer-les visibles i
ajudar a reduir l’allunyament, pel que fa a participació, entre homes i dones en els entorns STEM .

Fira IOT Solutions World Congress 2018
El COEINF està adherit al programa Ambassador de la fira IoT Solutions
World Congress, que se celebrarà del 16 al 18 d’octubre a Fira de
Barcelona – Gran Via (Hospitalet). IoT Solutions World Congress s’ha
consolidat com el principal esdeveniment mundial centrat en IoT
industrial.
L’acord amb l’esmentada fira s’emmarca en la voluntat del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica d’estar al costat del sector tecnològic i de les
darreres innovacions, i ofereix una sèrie d’avantatges per a col·legiats i
adherits.
50%
de
descompte
a
l’entrada
del
Congrés
Els Col·elgiats només pagaran 595€ en lloc dels 1195€ per al públic general. Per
beneficiar-se d’aquesta promoció, només cal registrar-se online i introduir aquest
codi: 32B0AE13
• Visita gratis a l’àrea d’exposició
•

Oportunitat de visitar la zona d’exposició del IoTSWC. 14.000m2 amb les solucions més
disruptives del IoT actual. Per accedir gratuïtament a l’àrea d’exposició del IoTSWC (valorat en
60€) cal registrar-se online i introduir aquest codi: FB929F52
Possibilitat de fer networking al Brokerage Event
Get your pass:
https://www.iotsworldcongress.com/the-event/visit-passes/
Agenda del congres:
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https://www.iotsworldcongress.com/congress/congress-agenda/
Speakers:
https://www.iotsworldcongress.com/congress/speakers/
Testsbed:
https://www.iotsworldcongress.com/activities/testbeds/

Vine al 1r Congrés de Ciberseguretat i Hacking Ètic mundial (17 i 18 d’octubre)
El COEINF, com a institutional partner del 1r Congrés de
Ciberseguretat i Hacking Ètic mundial (Cyber Ethical Days),
podem obsequiar als col·legiats i adherits una acreditació
gratuïta valorada en 500 euros, fent servir el codi que us
proporcionarà la secretaria del Col·legi.
En el marc de la Barcelona Industry Week, aquest nou
esdeveniment tindrà lloc el 17 i 18 d’octubre al Recinte
Montjuïc
de
Fira
Barcelona.
Descobreix les últimes tècniques, conceptes i solucions per protegir les organitzacions en un món
digital en el decurs de dues jornades completes entre conferències, tallers i networking.
Inscripció i més informació a https://cyberethicaldays.com/ca/
CyberEtchicalDays 2018 (pdf)

El COEINF participa en la inauguració Curs 2018-19 a l’ETSE de la URV
El Col·legi Oficial d´Enginyeria Informàtica de Catalunya,
representat per Carles Aliagas, va premiar l´estudiant Marc
Ruiz, del Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i
Intel·ligència Artificial.
El cap d´innovació d´Applus Idiada, la multinacional del
disseny, enginyeria, proves i homologació per a la indústria de
l´automòbil, José Manuel Barrios, va ser l´encarregat
d’inaugurar ahir el curs 2018-19 de l´Escola Tècnica Superior
d´Enginyeria (ETSE).
Barrios va descriure l´escenari de canvis que viu el sector de l´automòbil i la importància d´establir
sinèrgies entre les solucions tecnològiques que hauran de resoldre els problemes de mobilitat: l
´automatització, l´electrificació i la major eficiència energètica dels vehicles sumat a l´ús compartit
dels cotxes. En el mateix acte, l´ETSE i els diferents Col·legis professionals d´enginyers van
reconèixer durant l´acte els millors estudiants dels graus i màsters del centre i les associacions
d’estudiants URBOTS i URVoltage, per la seva participació en diferents competicions.
José Manuel Barrios va explicar que la congestió i la pol·lució són els principals reptes de la
mobilitat, ja que la meitat de les persones viuen en àrees urbanes, les quals representen només el
0,5% de tota la superfície del planeta. A més a més, cada setmana es desplacen a les ciutats 1,5
milions de ciutadans més. És per això que els canvis en el transport s´estan produint en l
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´automatització, l´electrificació i la mobilitat compartida. En aquest sentit, va explicar que
actualment els vehicles estan en el nivell 2 de 5 d´automatització: El cotxe m´avisa i, si no faig res,
actua; en el següent nivell ja es produeix la delegació de la responsabilitat de la conducció a la
màquina, i en el nivell 5, ja no hi ha conductors, sinó passatgers. Què ocorre, però, si el cotxe es
troba amb un escenari per al qual no ha estat programat? El repte, doncs, és validar que els
vehicles automatitzats funcionaran en tots els escenaris amb seguretat.
Aquests progressos es donen, a més, en una societat complexa, va dir Barrios, i en un moment en
què estem definint solucions tecnològiques per a gent que encara no ha nascut, la qual cosa fa
que calgui anticipar-se. Barrios assegurava als estudiants i personal de l´ETSE que les properes
generacions no volen un producte, volen un servei. Per aquest motiu, preveu que al 2030 el parc
mòbil serà un mixt de flotes: vehicles propis i vehicles compartits, proporcionats per empreses que
decidiran quin cotxe ens convé per a cada ocasió. En aquest sentit, va avançar que el vehicle
compartit accelerarà el model de negoci perquè no ens podrem permetre (econòmicament) un
vehicle autònom. Per això va concloure: Els cotxes seran autònoms, elèctrics i d’ús compartit.
Durant l´acte d´inauguració del curs, es va reconèixer els estudiants amb millor expedient del
centre graduats el curs 2016-17. Així, el Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona va
premiar l´estudiant del Grau d´Enginyeria Elèctrica Marcos Torroba i l´estudiant del Grau d
´Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Daniel Quiles.
El Col·legi Oficial d´Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya va premiar a Daniel
Barcelona, millor expedient del Grau d´Enginyeria Informàtica.
El Col·legi Oficial de Graduats Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya va lliurar el
premi a l´estudiant del Grau d´Enginyeria Telemàtica Eva Pujals.
També van ser premiats els estudiants amb millor expedient de màster.
El Col·legi Oficial d´Enginyeria Informàtica de Catalunya, representat per Carles Aliagas, va
premiar l´estudiant Marc Ruiz, del Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència
Artificial.
El Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Tarragona va lliurar el premi al
millor Treball Fi de Màster del Màster en Enginyeria Industrial a Álvaro Rodríguez i l´accèssit a
David De la Fuente.
El Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Tarragona va premiar a
l’estudiant Álvaro Díez per tenir el millor expedient del Màster en Enginyeria Industrial.
A més dels millors estudiants, també es va fer un reconeixement a l´associació d´estudiants de l
´ETSE URBOTS per la seva participació a la competició Autonomous Driving Challenge 2017, i als
membres d´URVoltage Racing, per la seva participació a la cursa MotoStudent 2018.
I al finalitzar lacte l’Escola va convidar a una copa de cava a tots els assistents.
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El COEINF col·laborador del HackEPS2018 la segona edició de la Hackathon a la Universitat
de Lleida
El cap de setmana del 17 i 18 de novembre es celebra a la

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la
HackEPS2018. Aquesta Hackathon és una activitat que durarà
tot un cap de setmana, en què els participants gaudiran de la
informàtica i buscaran solucions als reptes proposats, en grups
de fins a quatre persones.
L’esdeveniment tindrà una durada aproximada de 30 hores, 24
de programació. Durant aquestes 24 hores, els participants
tindran a la seva disposició un servei de càtering, accés a serveis, zona de descans i servei de
seguretat. Un màxim de 5 empreses podran proposar un repte a la HackEPS2018, els quals seran
presentats a l’inici de l’esdeveniment. Un cop s’hagin presentat els diferents reptes, els
participants hauran de trobar una solució al repte que escullin i implementar aquesta solució en les
24 hores que durarà el temps de programació en la HackEPS.

El COEINF participa en la inauguració del curs acadèmic de la Politècnica de la Universitat
de Girona
Àlex Brusi, Vicedegà Adjunt Catalunya Nord del COEINF, va
lliurà un dels diplomes als guanyadors dels premis
extraordinaris 2016-2017 unint-se al reconeixement amb un
obsequi. La Politècnica de la Universitat de Girona inaugura el
curs acadèmic a l’entorn de l’Enginyeria Biomèdica.
Alícia Casals va parlar de l’Enginyeria Biomèdica al servei de
la salut, en un mateix acte on es va reconèixer el “Talent” que
entra i el “Talent” que surt de la Universitat, així com el
personal docent que s’ha jubilat durant aquest curs.
El passat 10 d’octubre, a la Sala d’Actes de l’Escola
Politècnica Superior, va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-2019. La conferència
inaugural “Enginyeria Biomèdica: l’enginyeria al servei de la salut” va anar a càrrec d'Alícia Casals,
catedràtica d’arquitectura i tecnologia de computadors de la UPC.
L’acte va comptar amb el rector de la UdG, Quim Salvi; la directora de l’EPS, Maria Àngels Pèlach;
la presidenta del Consell Social de la UdG, Rosa Núria Aleixandre; i Abel Paulet, secretari del
Patronat Politècnica.
En el decurs de l’acte es va fer el reconeixement de l’activitat acadèmica als docents i personal
d’administració i serveis que s’han jubilat el curs 2017-2018 i a les persones que han dedicat més
de 25 anys de servei a la Politècnica.
Així mateix, els representats dels col·legis professionals van lliurà els diplomes als guanyadors
dels premis extraordinaris 2016-2017 unint-se al reconeixement amb un obsequi, així com de part
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de la demarcació de Girona van premiar als
millors treballs de final del grau en tecnologies industrials a la Clàudia Carabellido i al Màster en
enginyeria industrial a l’Ariadna Masferrer.
Finalment, el director de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, Bernat Rubio, juntament
amb el representant del Patronat Politècnica, Abel Paulet, van fer el lliurament dels premis
TALENT, que reconeixen els estudiants de nou accés amb millor nota. El premi consisteix en una
aportació econòmica equivalent als costos de la matrícula de primer curs.
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Dones-COEINF felicita a Núria Carretero, primera dona a rebre el premi Alfons de Borja
d’Alumni UdL

El COEINF ha felicitat a Núria Carretero a l’acte de lliurament
del premi Alfons de Borja d’Alumni UdL, amb la presència de
Assumpta Rocosa, vicedegana de promoció de la dona i
vocacions STEM i cofundadora de Dones-COEINF, i de Jordi
Virgili, Vicedegà Adjunt de les Terres de Ponent.
Núria Carretero, exalumna de l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Lleida (UdL) i actual cap de Gestió de
Projectes Tecnològics d’Investigacions Clíniques de la
multinacional Roche, ha afirmat avui que “les màquines no
podran superar mai les persones perquè hi ha coses que no
podran fer: innovar, ser creatives, imaginar nous dissenys o
prendre responsabilitats”.
Carretero, que ha estat la primera dona a rebre el premi Alfons de Borja d’Alumni UdL (l’associació
d’antics alumnes i amics de la UdL), ha manifestat que “d’Intel·ligència Artificial (AI) se’n parla
molt, però se la coneix poc”. Després d’explicar diferents exemples de la integració de l’AI en el
nostre dia a dia, ha reivindicat la figura dels informàtics com a “estrategues del futur” ja que cada
cop més s’integren en camps ben diferents i en possibiliten l’evolució, i la interacció homemàquina.
Aquesta informàtica, que és una de les cinc noies d’entre 132 alumnes de la primera promoció
d’enginyeria informàtica de la UdL, ha assegurat que a les màquines no se’ls ha de tenir por
perquè ajudaran al fet que els humans siguem molt millors”. “La IA s’ha de considerar com una
segona revolució industrial, amb la diferència que tot va molt ràpid i que tot s’ha democratitzat”, ha
afegit.
Altrament, el rector de la UdL, Roberto Fernández, que un cop més ha reivindicat una llei de
mecenatge, ha felicitat Alumni UdL pel seu “paper clau en la vinculació entre la societat i la
universitat” i ha convidat Núria Carretero a ser “ambaixadora de la UdL al món”, tot destacant-ne
que és un exemple “de la gran revolució femenina, en què encara queden moltes coses per fer”.
Roberto Fernández, que ha volgut puntualitzar que la intel·ligència de les màquines no és
comparable a la humana, entre altres coses, per la falta de criteri moral, ha afirmat que la UdL
hauria de ser capaç de “construir un model propi d’universitat basat en la personalització dels
estudis”.
Per la seua part, el president d’Alumni UdL, Josep Maria Moragues, ha destacat el creixement de
l’associació, que “ja compta amb més de 8.100 socis”, gairebé mil més que l’any passat en
aquestes dates, i ha lloat els mèrits de la premiada, de qui n’ha reconegut la valentia de “ser una
de les primeres dones en aquests estudis d’àmbit tecnològic a Lleida”.
El premi Alfons de Borja, que enguany arriba a la seva vuitena edició, consisteix en l’escultura El
coneixement de l’artista argentí Miguel Ángel González i una aquarel·la del pintor lleidatà Joaquim
Ureña. Des del 2004, primer any que es va lliurar a Joan Oró per la seva trajectòria, l’han rebut
quatre homes més, l’últim, l’investigador Joan Comella el 2017; dos institucions, la Fundació
Vicente Ferrer (2011) i l’ONG Justícia i Pau (2012), i una dona, Núria Carretero.
Universitat de Lleida
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5.3 Accions Vicedeganat
Vicedeganat de BigData i Data Science
1) Participa en la gestació i constitució de l’Observatori Professional TIC
2) Gestiona el Conveni COEINF-UNITSS, signatura 24 Maig 2018
3) Coordina la resolució de la menció especial del COEINF
4) Curs conjunt BIB/COEINF Bioinformàtica: Emparat en el conveni de col·laboració signats
entre el COEINF i BIB (BionInformatics Barcelona Association), s’ha preparat el Pla de
Negoci per l’organització d’un curs de 16h. de durada. Conjuntament amb Pilar Oller,
vicedegana de Bioinformàtica.
5) Assistència premis CERDA en representació del degà
6) Creació comissió dones-COEINF, 4 maig 2018
7) Organització jornada DPO, 13 juny
8) Assistència a intercol·legial de 23 maig 2018 tema DPO i GRPD en representació
9) Elabora esborrany de l’acta assemblea 2018, en substitució del secretari Sr. David Ròdenas
10) Cerca il·lustradora per conte comissió donesCOEINF
11) Entrevista Catalunya Radio, programa Revolució 4.0, per presentar donesCOEINF, 8 oct
10:30
12) Co-organització amb Núria Castell de la Primera Barcelona Grad Cohort 2018 (18 i 19 oct
2018)
a. Representació del Degà a l’obertura
b. Cloenda com a coordinadora de donesCOEINF
c. Crida a inscriure’s a donesCOEINF
d. Crida a adhesions i Col·legiacions
e. Identifica el tècnic que fa la web
13) Representa al Col·legi en l’Ofrena floral Diada 2018, conjuntament amb Sra Pilar Oller, 10
set 2018
14) Participa com a Jurat i a l’acte de cloenda de la Hackaton UPC, 20 oct, 2018
a. Crida a establir vincles Hackaton-Col·legi
15) Kick-off Dones Coeinf, novembre 2018
16) Activa contactes de donesCOEINF amb Women inTech
17) Mèdia amb la FIB per obtenir un Certificat que indica que el Master en Intel·ligència
Artificial és una especialització de l’Enginyeria Informàtica
18) Mèdia amb la FIB per obtenir un Certificat que indica que el Master en Innovació i Recerca
en Enginyeria Informàtica és una especialització de l’Enginyeria Informàtica
19) Entra a formar part de la Comissió Estatutària del COEINF
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20) Fa les gestions per a que la FIB ofereixi un Curs de lideratge proposat per COEINF per
alumnes del Master en Innovació i Recerca en Enginyeria Informàtica
21) Identifica les Delegades territorials de la comissió Dones COEINF
22) Representa al COEINF en la Sessió al Parlament “10 anys de la llei de les dones”
23) Realitza una Xerrada sobre IA al Col·legi industrials, novembre 2018
24) Grava un vídeo per dones en xarxa estimulant l'interès de les noies per l’Enginyeria
Informàtica
25) Presenta donesCOEINF a Teresa Serra
26) Fa el contacte de donesCOEING i women in Tech, ictgirls
27) Col·labora amb Núria Castell per a una gravació de membres de donesCOEINF per
dones en xarxa al COEINF
28) Presenta donesCOEINF quan recull el Premi dona TIC 2018 acadèmica/investigadora
29) Treballa en la creació del consell dones-COEINF amb l’Alfons Rubio
30) Visita Joana Barbany amb el Degà per sol·licitar suport donesCOEINF
31) Identifica amb Núria Castell la persona que donarà nom al Premi
COEINF a partir del 2019. Joan Clark

al millor CIO del

Vicedeganat de Bioinformàtica
1) Curs conjunt BIB/COEINF Bioinformàtica: Emparat en el conveni de col·laboració signats
entre el COEINF i BIB (BionInformatics Barcelona Association), s’ha preparat el Pla de
Negoci per l’organització d’un curs de 16h. de durada. Conjuntament amb Karina Gibert,
vicedegana de BigData i Data Science.
2) WorkShop Formació Post-Grau en BioInformàtica i Oportunitats Laborals: Està preparant
l’esborrany del guió a seguir.
3) Assistència en representació del COEINF al Forum BIB 2018
4) Reactivació de l'Associació Catalana d'Enginyers en Informàtica, liderada per Eduard Elias.
5) Participa en la comissió donesCOEINF
6) Participa a la comissió d’estatuts del COEINF
Vicedeganat Adjunt del Vallès
1) Redacció del comunicat de denúncia i alerta envers la nova proposta de directiva del
copyright del Parlament Europeu
2) Suport en la reactivació de l'Associació Catalana d'Enginyers en Informàtica, liderada per
Eduard Elias.

Vicedeganat Adjunt de les Terres de Ponent
1) Ajuda d’organització HackEPS2018: hackaton de la UdL.
2) Reunió-dinar del COEINF a la província de Lleida.
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3) Acte de lliurament Orles Acadèmiques EPS 2017-2018
4) Entrega de premi a Núria Carretero dins dels premis Alfons de Borja d’Alumni UdL.

Vicedeganat Adjunt Catalunya Central i Penedès
1) Representar al COEINF en les reunions empresarials de la UEA (indústria 4.0, economia
circular)
2) Convidar al degà a les trobades de la coordinadora empresarial TIC "Sinergia" i signar
acord partnership entre Sinergia i APTICC.ter
3) Impulsar la presència del COEINF i les seves associacions afins en els actes del Grau en
Interacció Digital i Computació que s'ha iniciat a Igualada aquest curs 2018-19.
4) Difondre actes i notícies rellevants del COEINF a Sinergia i, a través seu, al conjunt
d'associacions TIC de Catalunya que en formen part. Això ha donat molta visibilitat i
rellevància al paper del COEINF com a entitat vertebradora de l'ecosistema TIC català.
Vicedeganat Adjunt Catalunya Nord
1) Representar al COEINF en les reunions empresarials de la UEA (indústria 4.0, economia
circular)
2) ConvPromoció, esponsorització i, difusió a la Cyberweek de PROMOTEC (16-20 d’abril)
3) Seminari sobre el nou reglament de protecció de dades (Seminari pràctic a Girona el 4 de
maig: “El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades"
4) Sopar en temps de flors (GiFlorINF el dissabte 19 de maig a Girona)
5) Reunió del Ple del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i
23a. Edició dels Premis Patronat Politècnica. Projectes Final de Carrera (29 de juny)
6) Assistència a la inauguració del curs de la UdG (10 d’octubre)
7) Signatura conveni UdG i COETIC (12 de desembre de 2018)
8) Promoció, esponsorització, difusió i assistència al Congrés Overdrive (1 de desembre)
Vicedeganat Adjunt a Secretari
Re-llançament del consell de CIOS de Catalunya. Nomenament d’un nou president i de una nova
junta

Comissionat Especial de Consells, Entitats Afins i Acords Corporatius
CONSELLS
1) Col·laboració amb Toni Velamazán en rellançament CIOs.cat
2) Definició del Consell Assessor del COEINF, reestructuració amb Telecos.cat i GrausTIC per
constituir un nou consell, Consell Assessor de l’APTICC
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3) Definició del Consell de dones enginy i STEM EN XARXA
4) Definició i posada en marxa del Consell Quàntic de Catalunya amb la Generalitat
ENTITATS AFINS
1) Definició i execució d’estratègia i activitat a SINERGIA
2) Nova junta de CatEi, definició d’estratègia i activitats

Vicedeganat de Rols professionals TIC i CIO a l’empresa
1) Assistència a la Xerrada del Dia mundial TICS a MWC-Bcn Movistar - intel·ligència artificial
del 17/05/2018
2) Activitat de suport per a la difusió de la solució de VirtualAge , start-up de producte de
Realitat Virtual. El resultat ha estat el de poder contactar i explicar el producte a les
següents entitats:








URV
URV
UIC
VerbalNoVerbal
IQS
UVIC
UOC

La valoració per part de VirtualAge ha sigut molt positiva, tant en estendre la xarxa de contactes a
Entitats que no coneixien, com en “poder captar informació molt valuosa sobre en quin punt està el
mercat, i els àmbits on la realitat virtual té més potencial comercial (...)i crec que reorientarem els
nostres esforços (...) en els propers mesos”
3) Participar com a membre de Jurat en el concurs de “Projectes Start-ups” el 24/5/2018, que
organitza Escolademprenadors (wwww.escolaemprenadors.com)
4) Assistència a la visita a la Sagrada Familia organitzada el dia 21.06.2018 per a l’equip
Deganat
5) Assistència a la Presentació del Baròmetre 2018 – CTecno el 12/7/2018
6) Trobada amb Gerent CTECNO per a conèixer bé els àmbits de treball de l’Entitat, en
relació al rol del Vicedeganat
7) Participació als dinars de networking:
a. 22/6/18 – Eduard Elias i Josep Amat
b. 13/07/18 – Núria Castell
c. 11/12/18 – Luis Miguel Martin
8) Participació al segon dia de la Primera Barcelona Grad Cohort 2018 (19 /10/18)
9) Assistència al llançament de la HackEPS2018 feta a la Universitat de Lleida, el dia
17/11/18.
10) Creació i realització d’enquesta a l’equip Deganal sobre l’activitat que s’ha pogut fer i la
que cal fer, des del Col·legi, sota 4 àmbits específics d’actuació, per enfocar l’acció a fer
des del Vicedeganat de Rols professionals TIC i CIO a empresa. Feta en el període AgostOctubre 2018 i presentació de resultats el Novembre-2018.
L’enquesta té 4 blocs:
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BLOC DE SUPORT ALS PROFESSIONALS QUE PORTEN TEMPS TREBALLANT
 BLOC SUPORT ALS RECENT GRADUATS
 BLOC EMPRESA
 BLOC JOVES
I les principals conclusions que en traiem, i sobre les que hi anirem incidint, són:
BLOC 1:
 Podem impulsar més del del Col·legi la divulgació de rols que fan falta al mercat, fer-ne
més difusió de l’orientació en l’evolució de la professió que podem fer des del Col·legi, i de
la formació que hi pot haver al voltant d’aquestes necessitats
 Impulsar més l’evolució dels professionals del territori, fent difusió dels espais /entitats que
monitoritzen i estudien les necessites futures. Creiem que podem contribuir a posicionar
més la professió des d’aquesta difusió.
BLOC 2:
 Hem de treballar per a donar molta més visibilitat als recents graduats de com el Col·legi
els pot ajudar, amb independència de la Universitat on s’estudia
 Impulsar i difondre AQPE – Certificat de la professió d’Enginyeria que permet també un
reconeixement i homologació per fer l’activitat en i amb d’altres països
BLOC 3:
 Impulsar que hi hagi més interacció Universitat – Empresa de manera que hi hagi la
formació disponible pel que es necessita a l’Empresa, al territori, i que hi hagi un
acompanyament a l’evolució al ritme que cal.
BLOC 4:
 Impulsar que hi hagin més Enginyeres Informàtiques, fent accions que sumin en el que
s’impulsa des d’altres entitats per a les professions STEM, i nosaltres per a la professió.
Totes les accions les impulsem des de la Comissió de Gènere creada al Col·legi.
11) Participar Webinar AQPE per a conèixer en profunditat el seu significat i com pot contribuir
al reconeixement de la professió 29/11/2018.
12) Entrar a formar part de la comissió de Dones-COEINF – Novembre 2018 i participació al
Kickoff.



13) Creació del grup de LinkedIn DONES-COEINF – Desembre 2018.
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5.4 Declaracions Públiques
Dies tristos
Com a Degà del COEINF i conscient de la representació que
ostento de totes les sensibilitats que es presenten en el nostre
col·lectiu professional i davant la greu situació del nostre país,
vull manifestar la meva més alta preocupació per la mateixa i
demanar al nostre col·lectiu la més alta responsabilitat en la
presa de decisions i l’exercici de la professió.
Certament la situació no és admissible des del pur sentit comú, al
marge de consideracions polítiques que no ens pertoquen. Els
valors més alts de les societats democràtiques estan sent vulnerats
contínuament; el sentit comú més bàsic també.
Demano, exigeixo, que els nostres representants polítics, de tots els colors i tots els sentiments, avantposin
els valors democràtics de llibertat i participació a l’imperi d’una llei que només pot ser donada per la voluntat
dels pobles.
No hi ha dilema: l’ou va ser abans que la gallina. Les lleis són conseqüència directe del pacte fraternal entre
els homes i les dones. No a l’inrevés. Les lleis es poden modificar però per això ha d’haver-hi voluntat. En
un estat democràtic les lleis són conseqüència del pacte, no pas de la imposició. L’imperi de la llei és per
tant, garantia del pacte, no pas garantia de la tirania. Però mai les lleis han d’anar per sobre la voluntat del
poble que les genera per la seva pròpia seguretat seguint les regles de la democràcia.
Prou d’injustícies: de totes bandes. Volem una societat en pau que escolti bidireccionalment, que sigui capaç
de dialogar i no de jutjar en base a ideologies. Volem polítics que no donin l’esquena a famílies colpides per
la negligència, volem polítics que s’ajustin, també, a la realitat social.
La revolució francesa es va basar en la Igualtat, llibertat i fraternitat. On és la fraternitat?

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

El COEINF s’adhereix al comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana: “Un poble que
s’esforça per conviure en pau mereix una resposta que només la política, i no la justícia, li
pot proporcionar”
Amb motiu dels darrers esdeveniments succeïts a Catalunya,
les Juntes de Govern i Presidents del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, el Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, l’Associació GrausTIC i
el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
s’adhereixen al comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana,
emès el passat 26 de març de 2018. El manifest sosté que:
El Dret constitueix una de les expressions essencials de la nostra convivència i tenim la
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responsabilitat de vetllar perquè respongui als valors de Justícia, Igualtat i Dignitat per la
ciutadania, valors ètics i fonamentals que estan inspirats en el respecte i l’aplicació dels Drets
Humans.
Les Deganes i els Degans dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya estem convençuts que cal
donar una oportunitat al Dret. Per fer-ho possible s’ha de respectar la presumpció d’innocència,
garantir l’exercici del dret de defensa de totes les persones processades i permetre, de conformitat
a la recent mesura cautelar dictada pel Comitè de Drets Humans de l’ONU, que els polítics triats
per la societat, puguin exercir els seus legítims drets civils de representativitat política, per
respecte a ells mateixos i als qui els han votat, doncs altrament quedaria seriosament qüestionat
l’art. 23.1 de la Constitució Espanyola.
La magistratura ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament de la nostra democràcia, i
així ha de continuar sent. Observem, però, que algunes de les recents decisions del Tribunal
Suprem han merescut seriosos dubtes i retrets des d’institucions garants de la defensa dels Drets
Humans i d’operadors jurídics independents, la qual cosa mereix una reflexió seriosa, amb
especial cura de deixar sense efecte les que s’han produït i que no es tornin a reproduir en
decisions futures. Així, una vegada més, demanem que la política deixi de ser judicialitzada i que
ningú faci un ús o abús del Dret que divideixi a la societat i no ajudi a la convivència, i una solució
generosa i pacífica del problema, objectiu últim que tots compartim.
En la línia de la jurisprudència dels propis Tribunals Espanyols, del Tribunal Europeu de Drets
Humans i de la doctrina jurídica més consolidada, creiem, doncs, que la presó provisional ha de
ser una mesura restrictiva i excepcional, i tractada amb especial cura en la mesura que no pugui
ser considerada un abús o avançar-se a un judici encara pendent, ni tampoc pot limitar drets
fonamentals civils.
Dins d’aquest marc jurídic, creiem que la mesura de presó acordada és inconvenient i
desproporcionada. El respecte que tenim a tota resolució judicial no exclou una opinió crítica sobre
el seu contingut i així, creiem que en el present cas no es donen els supòsits per aplicar-la, màxim
quan els investigats han complert amb els requeriments judicials dels que han estat objecte en el
curs del procediment. Això és especialment clar en el cas dels cinc darrers empresonats, respecte
als quals res ha canviat des de les anteriors decisions que els deixaven en llibertat, com tampoc
s’ha individualitzat cap argument respecte cadascun d’ells que permeti privar-los de tan
fonamental dret.
En línia amb una part important i qualificada de la doctrina científica del nostre país, i de fora,
afirmem que sense violència no hi ha rebel·lió i els dubtes tant materials com jurídics sobre la seva
existència no podrien articular-se en contra dels investigats.
Emplacem als nostres representants polítics perquè esmercin tots els seus esforços, recursos i
intel·ligència en l’assoliment d’acords que permetin superar el conflicte amb una mirada elevada
que, en el respecte a les lleis i sense unilateralitats, tingui en consideració els interessos col·lectius
que tots compartim, amb independència de les diverses opcions polítiques.
Un poble que s’esforça per conviure en pau, que practica els valors de la solidaritat i posa la
llibertat per davant de tota fórmula de convivència, mereix una resposta de qualitat que, en aquest
cas, només la política –i no la justícia- li pot proporcionar.
Representants de les Juntes de Govern i Presidents del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya,
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica
de Catalunya, l’Associació GrausTIC i el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de
Catalunya.
Per a més informació
http://www.cicac.cat/2018/03/comunicat-consell-ladvocacia-catalana-26-marc-2018/
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6

Projectes

En aquest apartat es destaquen projectes remarcables durant l’any 2018, alguns dels quals també
estan referenciats a les activitats.

6.1 AQPE
L’AQPE és una fundació privada que té per objectius:
• La certificació 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.
• La
promoció
de
la
convergència
internacional, principalment europea, dels
sistemes de qualificació utilitzats i del seu
reconeixement mutu.
L’AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb un sistema inspirat
en el model anglosaxó (on diferencien el títol acadèmic del títol professional) i conforme a l’ISO
17024 de certificació de persones.
Es tracta d’un sistema de certificació complex degut al seu rigor. L’avaluació dels mèrits es fa
davant d’un tribunal constituït a mida en funció de l’àmbit professional que es desitgi certificar, que
també facilitarà la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria.
Un model amb el mateix nivell d’exigència i rigor que l’utilitzat per altres entitats reconegudes
internacionalment, que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.
AQPE WEBINAR 8 feb 2018: Forma part dels Professional Engineer!

Inscriu-te! El dijous 8 de febrer, de 16:00 a 16:45, t’expliquem
què has de fer per convertir-te en un Enginyer expert
acreditat.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en
l’àmbit del desenvolupament professional d’equips
d’enginyeria, et comptarà tot el que has de fer per acreditar
la teva experiència professional i començar a formar part de
la comunitat internacional de Professional Engineers.
Coneixeràs, entre altres raons, com pots:
1. incrementar el valor de la teva experiència professional,
2. demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
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3. ser més visible com a Enginyer reconegut,
4. ser reconegut per entitats internacionals

Enquesta per als MEMBER de l’AQPE, volem conèixer la teva opinió!

Si ets Member de l’AQPE et demanem que contestis aquesta
enquesta perquè volem conèixer la teva opinió per analitzar
com es valora la Certificació PE, Professional Engineer, de
l’AQPE.
Amb els resultats d’aquesta enquesta es valoraran i
prioritzaran les activitats i les acciones de l’AQPE. També
servirà de referència per definir el pla d’evolució de la
certificació i per estudiar l’oportunitat d’oferir nous serveis per
als professionals de la enginyeria, en general, i als Members de l’AQPE, en particular.

Enquesta MEMBER AQPE
volem conèixer la teva opinió!
.
Només seran uns minuts i entre tots els participants sortejarem una Tablet Samsung Galaxy Tab A
10.1″ FullHD Wi-Fi 16GB (o similar segons estoc, valorada en 200 €)

Omple l’ENQUESTA i participa en el SORTEIG!

Signatura de l’acord de reconeixement mutu entre enginyers professionals espanyols i
holandesos
La signatura d’aquest acord permet obtenir el reconeixement
com a Enginyers Professionals, en ambdós països, als
certificats per AQPE a Espanya i per KIVI a Holanda, reduint
les barreres professionals i equiparant les certificacions
Professional Engineer i Chartered Engineer.
El passat 12 de març, AQPE (Agency for Qualification of
Professional Engineers) i KIVI (Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs, Reial Institut d’Enginyers dels Països Baixos) van
signar un conveni de reconeixement mutu que facilitarà la
internacionalització dels enginyers certificats per AQPE com a Professional Engineer.
La certificació professional per competències que propugnen tant AQPE, com KIVI, pretén
fonamentalment “distingir els bons professionals, aquells que adquireixen i milloren les seves
competències al llarg de la seva vida professional mitjançant l’experiència i la formació
permanent”.
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El document de reconeixement va ser signat per Oriol Altisench, president de AQPE i per Micaela
Vera Isaura Marianne dos Ramos, CEO de KIVI, en un acte que va comptar amb la presència del
cònsol a Barcelona dels Països Baixos, el Sr. Dirk Kremer i diversos representants del Patronat de
la AQPE i que va tenir com a convidats a representants de AIPE, associació que emet de manera
conjunta amb AQPE, a Espanya, el segell de certificació Professional Engineer.
Amb aquest acord es redueixen les barreres entre els dos països per exercir la professió
d’Enginyer/a facilitant la mobilitat i el reconeixement dels enginyers professionals i fomentant
l’intercanvi de coneixements entre les comunitats d’enginyers d’Espanya i els Països Baixos.
L’abast d’aquest Acord de Reconeixement Mutu és regular que els enginyers professionals
registrats per una de les Associacions puguin ser reconeguts i registrats a nivell igual per l’altra.
Va obrir l’acte Oriol Altisench, destacant la importància d’aquest acord per al col·lectiu d’Enginyers
certificats per AQPE i el que representa per a la mobilitat dels nostres professionals en un món
cada vegada més globalitzat.
A continuació Micaela dos Ramos va manifestar la importància dels enginyers a Europa: “som
claus per a una societat moderna”, destacant també la importància per als Països Baixos d’aquest
conveni, que s’espera que sigui el principi d’una estreta col·laboració per al futur.
Dirk Kremer per la seva banda va posar en relleu que actes com aquest demostren la força de les
associacions i la capacitat per avançar que té la societat civil, pel seu compte, quan té clars els
objectius i existeixen les voluntats alineades amb aquests.
Va intervenir també Francesc González, Director de AQPE, agraint el camí iniciat pels seus socis
de AIPE que van signar un acord en els mateixos termes el passat mes de novembre, Silvia
Burés, Secretària de la Fundació, que va posar de manifest la importància d’acords com el signat
per a tot el col·lectiu d’enginyers que integren AQPE, així com el Vicepresident Josep Canós, que
va destacar que aquest és un pas més cap a la construcció d’un espai europeu de reconeixement
de la nostra professió d’enginyers, avançant cap a una societat que necessita criteris objectius,
com la certificació, per identificar els millors professionals.
Aquesta firma es suma a altres acords internacionals establerts per AQPE, com el dels enginyers
professionals francesos certificats per SNIPF i un futur acord amb els enginyers italians.

AQPE WEBINAR 12 abril 2018 per explicar a les empreses què ha de fer per certificar
l’experiència dels seus millors Enginyers

Inscriu-te! El dijous 12 de abril, de 16:00 a 16:45, t’expliquem
què han de fer les empreses per certificar l’experiència dels
seus millors Enginyers.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en
l’àmbit
del
desenvolupament
professional
d’equips
d’enginyeria, li explicarà tot el que ha de fer per distingir els
millors professionals de l’Enginyeria del seu equip,
augmentant el valor de la seva experiència professional i
començar a formar part de la comunitat internacional de
Professional Engineers.
Coneixerà com pot:
1. Acreditar davant clients els coneixements, habilitats, capacitats i l’experiència de l’equip,
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2. Distingir objectivament els professionals del seu equip d’enginyeria,
3. Diferenciar d’altres empreses incrementant el valor de l’equip de professionals
i més raons…

Et convidem al “Dia del Professional Engineer” el matí del 18 de maig
La Fundació AQPE us convida al Dia del Professional
Engineer, una trobada on podràs fer networking, conèixer les
últimes novetats en termes d’acords internacionalsde
Certificació PE i la importància d’aquests per a
la mobilitat professional del nostre col·lectiu.
El 18 Maig 2018 a Barcelona, a la seu del Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports. C/Els Vergós, 16 (mapa).

PROGRAMA
9:30 Benvinguda
Oriol Altisench, President d’AQPE i Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
9:40 PE, una certificació internacional per als enginyers
Francesc Gonzàlez, Director General d’AQPE
10:00 La visió sobre la certificació professional dels reclutadors
Joaquin Rubio Bueno, Director de Recursos Humanos de Vetland
10:30 Presentació del Comitè Avaluador
10:45 Coffee Break
11:15 Presentació de la marca PE
11:30 Lliurament de carnets als PE
11:45 La visió dels professionals
Josep Lluís Armenter PE, Director General de Mina Aigües de Terrassa, Professional Engineer
Expert
12:15 Resultats de l’enquesta realitzada als Member
12:30 Torn obert de paraules
12:45 Cloenda
Oriol Altisench, President d’AQPE i Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
Veure el programa (pdf)

52/96

Dia del Professional Engineer 2018

El passat divendres, 18 de maig, en el Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports es va celebrar el 1r Dia del
Professional Engineer (veure fotos). Aquesta jornada
continuarà a Madrid l’any 2019 organitzat per la nostra
associació germana AIPE, Asociación de Ingenieros
Profesionales de España, amb la idea d’anar alternant seu,
Barcelona i Madrid per donar continuïtat a aquest acte anual
de tots els enginyers.
El dia 18, amb presència de més de 50 professionals de
l’enginyeria dels diferents àmbits, Oriol Altisench, president de l’AQPE, va obrir l’acte recordant
l’èxit del darrer 1r Fòrum Internacional del Professional Engineer que es va celebrar el Maig del
2017, i recordant que el proper 8 de juny, l’associació SNIPF, Societé Nationale des Ingenieurs
Professionnels de France, celebra en les instal·lacions de l’Ecole Nationale d’Aviation Civile a
Toulouse el segon Forum, agafant el relleu que esperem en el 2019 prendrà l’Associació Italiana i
el 2020 la Holandesa.
Francesc Gonzalez, Director de l’AQPE va explicar els convenis de reconeixement signats amb
AIPE , amb SNIPF (França) i amb KIVI (Holanda) pels quals els enginyers certificats AQPE poden
ser automàticament reconeguts com a membres de l’Associació Francesa o com a Chartered
Engineers i aviat també Incorporated Engineers per l’associació Holandesa KIVI. També es va
projectar un vídeo amb missatge gravat del secretari general de AIPE Juan Zaforas, donant les
gràcies i la benvinguda a tots els assistents.
Durant la jornada es van comentar també els acords que s’estan preparant amb els enginyers de
IMechE (The Institution of Mechanical Engineers a Anglaterra), els italians CERT’ing i els
portuguesos Ordem dos Engenheiros (OE), cadascun d’ells en diferent nivell o modalitat, però
acords que van configurant un escenari europeu de la Certificació Professional dels enginyers
liderat per l’AQPE.
Va intervenir també Joaquim Rubio, Enginyer que va explicar la seva trajectòria professional com
a director de RRHH de grans empreses multinacionals gràcies a la seva certificació amb el HR
Certification Institute dels Estats Units.
També va intervenir Josep Lluís Armenter, director general d’Aigües de Terrassa, que va explicar
la importància que té per AGBAR el concepte de la certificació dels seus tècnics i els acords de
col·laboració amb la seva Escola de l’Aigua.
Finalment es van lliurar els carnets de Professional Engineer als assistents certificats per l’AQPE i
es va lliurar la tablet a la guanyadora de l’enquesta realitzada per l’AQPE, l’enginyera de camins
d’ADIF Sílvia Pérez del Caño
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L’AQPE participa en el 2n International Forum on Professional Engineering a Toulouse

El passat divendres, 8 de juny, en l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC) a Toulouse (França) es va celebrar el
2n International Forum on Professional Engineering, com a
continuació de l’anterior celebrat el 2017 a Barcelona
(organitzat per AQPE i AIPE).
Aquest 2n Fòrum ha estat organitzat per la SNIPF (Société
Nationale des Ingénieurs Professionnels de France) a
Toulouse, Capital Europea de l’aeronàutica i l’espai. AQPE ha
estat present amb la nostra associació germana AIPE, Asociación de Ingenieros Profesionales de
España. Els representants d’AQPE han estat Josep Canós, degà del COEIC i vicepresident de
l’AQPE; Francesc Gonzalez, director general de l’AQPE; Josep Grinyó, vocal d’ACET i membre
del Comitè Avaluador de l’AQPE; Joaquim Llagostera, secretari del CECCP i membre del Comitè
de Direcció de l’AQPE; Toni Molina, secretari general de l’AQPE; Josep Maria Montagut, vocal de
l’AEIC i membre del Comitè Avaluador de l’AQPE; Ma. de los Angeles Pita, gerent del CETIG i
membre del Comitè de Direcció de l’AQPE i Elisabet Rodriguez, coordinadora de l’AQPE.
El vespre del dia anterior, el dia 7 de juny, es va celebrar un sopar amb representants de les
institucions presents a la sessió.
Aquest segon fòrum ha reunit, com a l’edició anterior, delegacions d’enginyers experts de França,
Alemanya, Espanya, Itàlia i Holanda.
Els experts internacionals han detallat el model de certificació professional d’enginyers dels seus
països. S’ha ressaltat la importància de la certificació per competències per al món professional de
l’enginyeria, per a les empreses, per a les administracions i per a la societat en general.
El sistema de certificació neix com una necessitat de resposta a la identificació dels professionals
millor capacitats, i ajuda a distingir els bons enginyers, així com la importància de generar un marc
internacional de certificacions professionals a nivell europeu.
Després de les presentacions es va celebrar un dinar i finalment es van visitar les instal·lacions de
l’Ecole Nationale d’Aviation Civile a Toulouse.
Aquesta jornada continuarà a Itàlia l’any 2019 i a Holanda l’any 2020, per donar continuïtat a
aquest acte anual de tots els enginyers professionals europeus.
AQPE WEBINAR 28 juny 2018: Forma part dels Professional Engineer!

Inscriu-te! El dijous 28 de juny, de 16:00 a 16:45 ,

t’expliquem què has de fer per convertir-te en un Enginyer
expert acreditat.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en
l’àmbit
del
desenvolupament
professional
d’equips
d’enginyeria, t’explicarà tot el que has de fer per acreditar la
teva experiència professional i començar a formar part de la
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comunitat internacional de Professional Engineers.
Coneixeràs, entre altres raons, com pots:
1.
2.
3.
4.

incrementar el valor de la teva experiència professional,
demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
ser més visible com a Enginyer reconegut,
ser reconegut per entitats internacionals

i més raons…

AQPE WEBINAR 4 d’octubre 2018: Forma part dels Professional Engineer!
Inscriu-te! El dijous 4 d’octubre, de 16:00 a 16:45,
t’expliquem què has de fer per convertir-te en un Enginyer
expert acreditat.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en
l’àmbit
del
desenvolupament
professional
d’equips
d’enginyeria, t’explicarà tot el que has de fer per acreditar la
teva experiència professional i començar a formar part de la
comunitat internacional de Professional Engineers.
Coneixeràs, entre altres raons, com pots:
1.
2.
3.
4.

incrementar el valor de la teva experiència professional,
demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
ser més visible com a Enginyer reconegut,
ser reconegut per entitats internacionals

i més raons…
AQPE Prestigi Internacional dels Professional Engineers
Fruit dels acords que signem amb diferents entitats europees, estem aconseguint crear una nova
realitat que reconeix la certificació dels Professional Engineer i que servirà per impulsar la
mobilitat professional dels enginyers i enginyeres per països d’Europa.
Vols saber quins països tenen reconeguda la nostra certificació PE? Contacta amb nosaltres!
Si ja tens el teu certificat PE Senior o Expert, ja pots demanar el reconeixement per la institució holandesa
KIVI com a Chartered o Incorporated Engineer.

Apunta’t al pròxim webinar, 29 de novembre, on t’explicarem com obtenir el segell Professional Engineer:
revaloritza la teva Enginyeria!
Descarrega el primer formulari del procés de certificació.
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AQPE WEBINAR 29 novembre 2018: Reconeix-te com a Professional Engineer!

Inscriu-te! El dijous 29 de novembre, de 17:00 a 17:45,
t’expliquem què has de fer per convertir-te en un Enginyer expert
acreditat.
Francesc González, el director de l’AQPE i reconegut en l’àmbit
del desenvolupament professional d’equips d’enginyeria,
t’explicarà tot el que has de fer per acreditar la teva experiència
professional i començar a formar part de la comunitat
internacional de Professional Engineers.
Coneixeràs, entre altres raons, com pots:
1.
2.
3.
4.

incrementar el valor de la teva experiència professional,
demostrar oficialment tota la teva experiència i especialitat,
ser més visible com a Enginyer reconegut,
ser reconegut per entitats internacionals

i més raons…
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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 identificat 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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Junta Consell de CIOs 2018

Luis Miguel Martín
President

Toni Velamazán
Vicepresident 1

Catalina Grimalt
Vice presidenta 2

Arantxa Martínez
Vocal

Teresa Catera
Vocal

Josep M. Ribes

Xavier Ballart

Alfonso Rubio-Manzanares

Vocal

Vocal

Secretari-Facilitador

Membres del Consell:



















Carles Abarca, CIO Banc Sabadell
Xavier Aymerich, CIO Roca
Sandro Bosch, CIO Ficosa
Raquel Boza, CIO ESADE
Albino Campo, CIO Cambra de Comerç
Marcel Castells, CIO Azucarera
Benito Cerrillo, CIO Vichy Catalán
Carlos Ciria, CIO Penguin Random House
Marc Conte, CIO Gallina Blanca Star
Gonzalo Cuatracasas, independent
David de los Ríos, CIO Pepe Jeans
Jordi Escalé, CIO Generalitat de Catalunya
Sergi Gistàs, CIO Esteve
David González, CIO Port de Tarragona
Joan Ignasi Grau, CIO CIRSA
Albert Herrero, CIO Banc de Sang i Teixits
Carles Lucas, independent

















Robert Magí, CIO Port Aventura
Luis Miguel Martin, CIO Grupo Damm
Oscar Mateu, CIO Grupo Godo
Elena Medina, CIO Sanofi-aventis
Jordi Àlex Moreno, CIO Desigual
Jordi Navarro, CIO Condis
Francesc Noguera, CIO UOC
Albert Pallejà, CIO Generalitat de Catalunya
– Presidència
Conxi Pérez, CIO GES
Josep Rof, CIO Agbar
Manel Sanromà, CIO Ajuntament de
Barcelona
Francisco Sánchez, CIO TV de Catalunya
Enric Vilalta, CIO Comsa EMTE
Rafael Verdú, independent
Nacho Zapater, CIO Pepsico
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6.3 Benvinguts al món, benvinguts al CEW (Catalan Engineers
Worldwide)
És un nou projecte adreçat als enginyers i enginyeres
catalans que viuen i treballen fora de Catalunya.
Ells enginyers expatriats poden accedir a la plataforma
Catalan Engineers Worldwide, des d’on treballarem per
donar resposta als seus interessos i necessitats, i als de les
empreses que desitgin internacionalitzar-se.
JOIN US!
Un projecte
al servei dels enginyers de Catalunya i del món.
Benvinguts a casa vostra, benvinguts al món.

El CEW és un punt de trobada on els enginyers catalans que treballen als cinc continents es
reuneixen per compartir experiències i coneixements per promoure el seu desenvolupament. Un
lloc en xarxa, per millorar la formació professional, poder fomentar les relacions entre empreses,
poder trobar noves oportunitats professionals, i poder mantenir-se informat de l’estat de la
professió, no tant sols a Catalunya, sinó també al món.
El CEW és un recurs valuós per l’enginyer/a d’avui dia, que necessita viatjar o establir-se a altres
països.
Treballar a l’estranger requereix certa planificació, proporcional a la distància geogràfica i cultural
respecte a casa nostra, així com del nivell de suport que esperem trobar a l’arribada. També cal
considerar si ens desplacem sols o acompanyats, per exemple, de la família.
Per qüestions com l’obligació de passaport, visat, vacunes; dubtes sobre transport, allotjament i
assegurança; consells de salut, alimentació i seguretat personal; informació local sobre clima,
vestit, cultura, idiomes, religions, costums, festivitats, calendaris… pots comptar amb els enginyers
de contacte del CEW a cada país. Aquests companys coneixen de primera mà les dificultats de
treballar a un nou territori i estaran encantats de compartir la seva experiència i donar-te un cop de
mà in situ, si fos necessari, ja sigui directament o a través dels seus contactes al país.
Si ets enginyer/a col·legiat/da, vius o viatges freqüentment a l’estranger i encara no t’has inscrit al
cew.cat, t’animem a fer-ho. Explica’ns on treballes i els teus projectes. La teva experiència és clau
per a altres companys que, com tu, han optat per desenvolupar la seva carrera a altres indrets del
món.
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CEW amb la 1a Trobada de Professionals Catalans a Munic del 19 de juny

El Centre Català de Munic (CCM) i el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (COEIC) us conviden a la primera
trobada de professionals catalans residents a Munic i rodalies.
L’objectiu és establir una xarxa de professionals catalans a
Munic amb intercanvi d’experiències, idees i informacions sobre
la vida professional a Alemanya. A la vegada volem reforçar el
vincle amb el món professional a Catalunya a través del
Col·legi d’Enginyers i la seva plataforma internacional, el Catalan Engineers Worldwide (CEW).
El programa consistirà en una taula rodona amb professionals i especialistes catalans de camps
diversos (recerca, administració, emprenedoria,…) que han passat part de la seva carrera
profesional a Alemanya.
Lloc: meetinn konferenzraum. Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München.
Dia i hora: 19 de juny. 17.30 a 22h
PROGRAMA (més informació)
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6.4 Servei d’Enginyers Voluntaris del COEINF
Des del Vicedeganat d’Acció Social i Voluntariat TIC us
presentem un servei que posem a la vostre disposició
anomenat “Servei d’Enginyers Voluntaris“.
1. Que és el Servei d´Enginyers Voluntaris

El Servei d’Enginyers Voluntaris és una entitat d’Enginyers
de Catalunya en la que hi participen el Servei de Promoció
del Voluntariat dels Enginyers Industrials de Catalunya i pel
Vicedeganat d’Acció Social i Voluntariat TIC del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que treballa
per aportar a entitats del Tercer Sector Social, els coneixements i experiència de gestió i tècnics
que són propis del col·lectiu dels enginyers.
Aquest servei neix amb l´esperit promogut per la Llei del Voluntariat aprovada al Juliol del 2015
que regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme
i el voluntariat, tot donant-los suport com a agents de transformació social.
Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i a
les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat per
aquesta llei, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència
del lloc on tingui el domicili social l’entitat.
Aquest servei en particular no neix amb l’esperit de ser un borsa de treball o d’ocupació sinó de
ser una borsa d’enginyers capaços de donar suport i recolzament solidari a totes aquelles entitats i
organitzacions principalment del Sector Terciari que així ho demanin. Neix amb l’esperit de ser un
llaç d’unió entre aquestes entitats i els enginyers voluntaris sense cap ànim de lucre.
Aquests enginyers preferentment seran col·legiats i titulats però no és imprescindible cap de les
dues condicions. Podem estar en qualsevol estat laboral (en actiu, jubilats, aturats, … )
2. El perfil dels voluntaris

Els nostres voluntaris, pels seus coneixements i experiència, van orientats a donar suport i
assessorament en les tasques de gestió de les entitats i que concretem en els següents àmbits:
• Planificació i organització interna
• Relació amb empreses / relacions comercials
• Tots els tècnics propis dels diferents perfils d’Enginyers participants: eficiència energètica,
gestió del manteniment, TIC, certificacions ISO, sistemes informàtics, suport en el
desenvolupament de software, …
• Gestió operativa i de la qualitat dels productes i servei
• Compres i Logística
Es pretén que en la majoria de cassos els candidats a voluntaris siguin d’un perfil “Consultor” que
aporti un valor afegit a la organització en la que s´integrarà. En qualsevol cas, es vol fer
competència amb enginyers en actiu, estudiants en pràctiques o qualsevol altre modalitat de
treball remunerat.
Aquesta feina mai tindrà un caràcter remuneratori a través d’aquest Servei.
L’objectiu és que a través d’un contracte de col·laboració tutoritzat pel Servei, el voluntari participi i
col·labori en aquelles necessitats que la entitat demani aprofitant sinergies.
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L’enllaç d’accés per consultar els processos de recerca en actiu dels candidats és:
•

http://www.eic.cat/participar/enginyers-voluntaris

i les dades de contacte seran:
Persones de contacte
Montse Hita:
• Telèfon: 93 319 23 00
• Correu: mhita@eic.cat
• Secretaria COEINF :
• Telèfon: 93 451 64 94
• Correu: secretaria@enginyeriaeninformatica.cat
•

Jose
Manuel
(Txema)
Vicedegà d’Acció Social i Voluntariat TIC

Rodríguez

Sánchez

L’e.motion, cas d’èxit d’Enginyers Voluntaris
El Mercat del Ninot de Barcelona va acollir el passat 26
de gener la presentació de l’e.motion, un carro d’anar a
la compra elèctric dissenyat per Rolser i Esclatec, el
Centre Especial de l’Associació Esclat. En un acte
conduït per Judit Mascó, es va explicar el funcionament
d’aquest producte innovador, pràctic, resistent i fàcil de
manejar. Un producte compromès amb el medi ambient i
amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
L’e.motion es controla a través d’un botó situat al manillar
i es carrega com si fos un telèfon mòbil. És de gran
capacitat i té doble bossa, una butxaca a la part del
darrere, xassís d’alumini i 4 rodes tot terreny. Un dels
valors afegits del producte és que part de la fabricació es
fa al Centre Especial de Treball Esclatec, on treballen persones amb pluridiscapacitat. La resta
del procés es realitza a la fàbrica de Rolser a Pedreguer (Alacant). Esclatec preveu que en el
proper any pugui augmentar el nombre de llocs de treball per poder fer front a la fabricació del
producte.




Els antecedents



Esclatec va dissenyar fa més de 10 anys el Mercar, l’únic carro de compres motoritzat que es
podia trobar al mercat. L’inconvenient d’aquest producte va ser que no hi havia cap
organització de vendes prevista: es venia a través de la pàgina web en quantitats molt
reduïdes i a un preu excessiu.



L’any 2015, Esclatec i Rolser, empresa fabricant de carros de compra present a més de 50
països del món, van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar conjuntament un nou
producte que recollís l’experiència de les dues empreses. Avui l’e.motion és una realitat, i tot i
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que la data de llançament del producte encara no està fixada, està previst que sigui durant
l’any 2018.


Enginyers Voluntaris, el valor afegit



Joan Esteve Trias, enginyer voluntari que col·labora amb Esclatec des de fa més de 5 anys, va
ser la resposta a la petició per part d’Esclatec d’una persona que els ajudés a la promoció i
venda dels seus productes, en especial del carro d’anar a la compra motoritzat de
desenvolupament propi.



Els inicis no van ser fàcils: cada entitat té la seva cultura, i cada voluntari el seu tarannà,
condicionat pel seu caràcter i modelat pels anys de recorregut professional. La tasca tampoc
era senzilla: s’havien fet molts contactes, inclús presentacions a mercats municipals, però
sense gaire èxit.



La gran aportació d’en Joan va ser precisament el pensament estratègic: calia prendre la
decisió de com comercialitzar el carro en aquest sector i sense una estructura comercial que el
conegués bé. L’èxit va arribar després d’aplicar els conceptes bàsics del màrqueting, i de
contactar amb el líder de mercat per veure les possibilitats de col·laboració. Esclatec es va
encarregar de fer el muntatge del comandament electrònic i Rolser va aportar la seva potent
xarxa de vendes.

Presentació dels Enginyers Voluntaris el 15 de març a les 18:30 a Industrials
Aportar els coneixements i l’experiència propis del col·lectiu
dels enginyers és l’objectiu del Servei d’Enginyers Voluntaris.
Ho fa a través d’enginyers, tant en actiu com jubilats, que, de
forma voluntària, donen suport i assessorament a entitats del
Tercer Sector Social d’àmbits tècnics i de gestió per facilitar i
millorar-ne l’activitat.
De caràcter intercol·legial, aquest servei és l’evolució del Servei de Promoció del Voluntariat dels
Enginyers Industrials de Catalunya que, després de sis anys de funcionament, va fer un pas
endavant i, conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, van impulsar l’actual estructura de
voluntariat.
Els Enginyers Voluntaris han demanat la col·laboració de les diferents comissions tècniques dels
EIC i ara volen venir a presentar la seva tasca de voluntariat al col·lectiu.
Presentació dels Enginyers Voluntaris i possibilitats de col·laboració amb les comissions tècniques
Dijous, 15 de març de 2018
A les 18.30 h a la seu dels EIC (mapa)
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6.5 Iniciativa Doctorat del COEINF, t’hi apuntes?
El COEINF (Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya) vol donar suport als Estudis de Doctorat tot i
creant un espai web específic de col·laboració en aquest
àmbit. Es per això, que com a primer pas, fem una crida a
identificar aquells col·legiats que siguin Doctors o estiguin
cursant qualsevol Doctorat (la ‘transversalitat’ s’escau).
L’esperit d’aquesta iniciativa es fomentar la visibilitat dels
Estudis de Doctorat i divulgar tant les Tesis llegides com els
projectes en curs. Tanmateix, ens proposem poder col·laborar amb Universitats i Empreses per
cercar sinergies en aquest àmbit.
Al web del Col·legi, a l’apartat de Serveis als Enginyers, disposeu d’una nova entrada anomenada
Espai Doctorat COEINF, en el qual podreu:
•
•
•
•
•
•
•

Consultar fàcilment l’actual Docència de Doctorats (relacionats amb les TIC) a les Universitats
Catalanes
Informar-vos dels Doctorats Industrial, d’especial interès per a les Empreses
Veure un seguit de Recomanacions si voleu accedir a un Doctorat
Conèixer qui son els Doctors/Doctorands del Col·legi i enregistrar-vos si s’escau
Participar al Fòrum Doctoral (en preparació)
Utilitzar la Bustia Doctoral per a qualsevol interacció en aquest àmbit
Consultar les informacions de l’Espai Doctoral (en preparació)

Esperem que aquesta iniciativa ajudi a la dinamització de la formació dels nostres col·legiats.
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6.6 Associació de Professionals TIC de Catalunya
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya neix amb
l’objectiu de liderar de manera conjunta un projecte de país
per al desenvolupament de les enginyeries i professions
relacionades amb les TIC i oferir a la ciutadania les millors
oportunitats per al seu desenvolupament acadèmic i
professional.
Així mateix, la nova associació vol esdevenir una marca única
que mostri al món la potencialitat de Catalunya com a centre
de recerca, innovació i producció en l’àmbit TIC i en el
desenvolupament industrial de nova generació i servir de
base per a una acció conjunta i coordinada de tots els
professionals que fan de les TIC un motor econòmic, social i
de prosperitat.
Per fer-ho possible, l’Associació de Professionals TIC, liderada per les tres entitats impulsores que
mantindran la seva identitat pròpia, disposarà d’una interlocució conjunta davant les
administracions públiques i obrirà les portes a tots aquells organismes que treballen per a l’impuls
de les TIC a Catalunya.

#DiaMundialTIC 17 de maig: “Per una utilització positiva de la intel·ligència artificial per a
tots”
Amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i
la Societat de la Informació -que aquest any centra la seva
atenció en el potencial de la Intel·ligència Artificial (IA) per
accelerar l´assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides-, l’Associació de
Professionals TIC de Catalunya -integrada per l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), i l’associació GrausTIC–
organitza la taula rodona “Per una utilització positiva de la intel·ligència artificial per a tots”, acte
emmarcat dins les activitats de la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU) per celebrar
aquesta efemèride (més informació a: www.itu.int/en/wtisd/2018).
Quan: Dijous, 17 de maig de 18 a 20h
On: Movistar Centre*
• (Plaça Catalunya amb Portal de l’Àngel, 08002 Barcelona). Mapa
• Inscripció gratuïta a través del següent enllaç (places limitades)
•
•

PROGRAMA:
18.00h Benvinguda institucional, a càrrec de:
•
•

Kim Faura, director general de Telefònica Catalunya, C. Valenciana, Illes Balears i Múrcia
Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la
Generalitat de Catalunya

18.10h Inauguració oficial, a càrrec de Houlin Zhao, secretari general de la ITU (via vídeo)
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18.15h Taula Rodona: “Per una utilització positiva de la intel·ligència artificial per a tots”, amb la
participació de:
Josep Amat Girbau, catedràtic d´Arquitectura i Tecnologia de Computadors, professor
emèrit de la UPC i professor convidat a l’Artificial intelligence Lab. del MIT.
• Ulises Cortés, Scientific Coordinator High Performance Artificial Intelligence al Barcelona
Supercomputing Center (BSC).
• José Ramón Gómez Utrilla, enginyer de Telecomunicació i Senior Product Manager a
Telefònica (expert en Aura i intel·ligència artificial)
• Ramon López de Mántaras, director de l’Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC)
i profesor adjunt a la Western Sydney University (WSU)
•

Modera: Joan Giró, enginyer i president del Consell Assessor de l’Ass. de Professionals TIC de
Catalunya.
19.15h Torn obert de paraules
19.45h Acte de cloenda, a càrrec de:
•
•
•

Eduard Martin, president de l’APTICC i degà del COEINF
Pedro Linares, president de Telecos.cat
Dani Pujol, president de GrausTIC

20.00h Copa de cava-networking
Programa DiaMundialTIC (pdf)

Constituït el Consell Assessor de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya ha assumit
les tasques dels actuals Consells Assessors de l’Associació
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF), i l’associació GrausTIC. El Consell Assessor actúa
com a màxim òrgan consultiu.
El dimarts 17 de juliol, la Salle-Campus Barcelona va acollir la
primera reunió del Consell Assessor de l’Associació de
Professionals TIC de Catalunya (APTICC), quedant
formalment constituït el nou Consell Assessor fruit de la fusió
dels Consells Assessors del COEINF i de GrausTIC, i en el que també s’hi integra Telecos.cat.
La trobada var servir per oficialitzar la constitució d’aquest òrgan compartit, amb la participació a la
benvinguda del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del
Govern, David Ferrer, i de la directora general de Societat Digital, Joana Barbany.
En el decurs de la reunió, també es van presentar les darreres activitats organitzades per
l’APTICC al llarg dels darrers mesos, com la celebració del Dia Mundial TIC el passat 17 de maig
o la realització d’una enquesta als membres dels diferents col·lectius que l’integren per tal de
“dibuixar” el perfil dels enginyers TIC de Catalunya.
Amb aquesta acció, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, continua
tenint el seu Consell Assessor, que actua com a màxim òrgan consultiu, però ampliat i
compartit fruit d’aquesta fusió, i en el que hi continuaran participant les Entitats afins al Col·legi i
els representants de l’administració, universitats, empreses i associacions del sector de la
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informàtica.

La capacitat de treball en equip, de comunicació, el ser resolutiu i la planificació, les
competències més demandades entre els enginyers TIC
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya, integrada
per Telecos.cat, GrausTIC i COEINF, ha realitzat un estudi
comparatiu de les seves necessitats formatives i
competencials una dècada després de la implantació del Pla
Bolonya. L’estudi detecta noves necessitats formatives (com
l’ètica i la formació empresarial) i algunes mancances
tècniques entre els recent titulats (en àrees com la seguretat i
l’anàlisi de dades).
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya (integrada
per Telecos.cat, COEINF i GrausTIC), juntament amb la
professora del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), Ariadna Llorens, ha realitzat una enquesta amb l’objectiu de conèixer les necessitats
formatives i competencials dels titulats en enginyeries del sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). Les preguntes s’han adreçat a 1500 professionals membres
dels diferents col·lectius, és a dir, bàsicament enginyers d’audiovisual-multimèdia, electrònica,
informàtica i telecomunicació. La mostra empleada, integrada per 183 individus, és significativa
amb un interval de confiança del 95% i un error màxim mostral inferior al 10 % per l’univers
estudiat.
Aquest informe té el seu origen l’any 2008, just fa 10 anys, a les portes d’executar el Pla de
Bolonya a l’estat i a l’avantsala de l’aplicació a la universitat de l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES). Es tracta, doncs, d’un treball comparatiu, que permet validar l’abans i el després
de l’EEES en la formació universitària de les persones amb titulació TIC. L’informe se centra
especialment en les competències que s’espera que l’alumnat desenvolupi al llarg de la seva
formació, i que la seva activitat professional li requerirà, i qüestiona directament si aquesta
convergència educativa és identificada pels professionals del sector.
Segons les respostes dels professionals consultats, les competències transversals més
importants són: la capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicació, el ser resolutiu i la
capacitat de planificació. Fent la comparativa respecte l’any 2008, és a dir, 10 anys enrere, els
resultats són similars. No obstant, identifiquem com la capacitat de comunicació, la capacitat de
planificació i el ser innovador i creatiu han guanyat clarament importància, mentre que el
compromís amb l’empresa i l’orientació al client s’han relegat a posicions de menor importància.
El perfil dels recent titulats TIC al 2018 compleix amb estar compromès en aprendre, tenir
capacitat de recerca d’informació, un pensament analític i capacitat de treballar en equip. Quant a
les mancances, és notori que la capacitat de comunicació i l’orientació al client segueixen sent les
grans desfavorides de la formació universitària TIC. També s’evidencia que els recent titulats TIC
no destaquen per tenir iniciativa ni per ser innovadors, malgrat la importància atorgada a dites
competències transversals, segons les respostes obtingudes. Dites característiques
competencials, tant les que solen tenir els recent graduats, com les que no solen tenir, es
mantenen idèntiques al llarg d’aquests 10 anys, en les primeres posicions, malgrat la introducció
de l’EEES.
Quant al coneixements tècnics, és destacable la irrupció de la importància que els professionals
TIC atorguen a la seguretat i a l’anàlisi de dades respecte fa una dècada. Com la evidència que,
justament entre les mancances formatives tècniques, hi són presents ambdues.
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Respecte als coneixements empresarials, segons els enquestats, apareix l’emprenedoria com a
coneixement empresarial important, i esdevé la gran diferència respecte al 2008, que relega a
llocs més baixos el màrqueting i les tècniques comercials. Pel que fa a la resta, l’ordre
d’importància es manté idèntic. Destaca el fet que competències com la gestió d’equips de treball,
l’emprenedoria, la gestió econòmica i d’interpretació de la normativa legal, tot i ser considerades
com de major importància, apareixen com a mancances dels recent titulats TIC, de manera que
s’identifiquen com a possibles aspectes a millorar en la formació universitària. També cal
evidenciar que la realització de projectes ha deixat de ser considerada com una de les principals
mancances dels recents titulats TIC.
Pel que fa les qüestions relatives a si la formació de Màster respecte a la formació de Grau aporta
un valor afegit en la contractació, un 86% dels enquestats ho afirma en el cas de contractar recent
titulats, i es redueix fins al 69% en el cas d’emplear enginyers TIC amb experiència laboral.
La mateixa pregunta efectuada el 2008 (i llavors distingint entre els perfils d’enginyer tècnic i
enginyer superior) va obtenir uns resultats similars. En la qüestió relativa a quina és la formació
més adequada en el cas d’un perfil directiu, la resposta de “nivell màster” ha estat escollida pel
75% de les respostes, mentre que fa una dècada, el 84% responia que la formació superior.
Si analitzem la resposta relativa a si els professionals enquestats consideren que l’ entrada a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (conegut com a pla de Bolonya) ha modificat sensiblement el
perfil dels enginyers TIC recent titulats, un 42% considera que sí, un 17% que no, i un 41% afirma
no tenir una opinió clara al respecte.
Noves demandes formatives i de gènere
També s’han volgut plantejar algunes demandes formatives i de gènere en l’enquesta elaborada
per a aquest 2018. Així, destaca el fet que el 86% dels professionals TIC que han respost
l’enquesta considera que és necessari implantar l’ètica professional i la deontologia com a
matèries formatives obligatòries dins dels itineraris formatius universitaris de les enginyeries TIC.
Igualment, la pràctica totalitat dels enquestats (un 92%) creu positiu que les associacions
professionals influeixin sobre la Universitat en el disseny de programes formatius, proporció que
es manté pràcticament idèntica a la del 2008 (95%).
Finalment, davant la qüestió de si l’empresa on treballa té cura de la paritat entre homes i
dones en els llocs de feina de responsabilitat (i considerant que qualsevol resposta no afirmativa
assenyala que no s’identifica l’existència de plans d’igualtat empresarials), es podria afirmar que el
53% dels enquestats treballen en empreses on l’objectiu de la paritat no sembla percebut com a
prioritari. Fet important a plantejar, donada l’escassa proporció de dones enginyeres del sector
TIC.
>>DESCARREGA LA PRESENTACIÓ COMPLETA DE L’ESTUDI AQUÍ
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Places exhaurides al IOTSWC Side Event: “Com implantar solucions IoT amb èxit”
L’Associació de Professionals TIC de Catalunya
(APTICC) -integrada per l’Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicació (Telecos.cat), el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), i
l’associació GrausTIC- organitza la taula rodona “Com
implantar solucions IoT amb èxit”, com a side event de la
fira de referència del sector (l’IoT Solutions World Congress),
i amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada als professionals
de l’enginyeria interessats o vinculats al món de l’IoT.
Quan: Dijous,
18
d’octubre,
de
les
11.15h
a
les
14h
On: Fira
de
Barcelona
(Recinte
Gran
Via),
Sala
1.3
(CC1)
Inscripció
gratuïta a
través
del
següent enllaç
(places
exhaurides)*
*Un cop confirmada la inscripció, i uns dies abans de l’acte, rebreu el codi que us permetrà el
registre gratuït a l’IoTSWC (Exhibition Pass)
Els assistents podran conèixer, de primera mà, algunes iniciatives d’èxit i experiències locals que
aporten valor a l’hora d’encarar projectes que integren solucions IoT, així com considerar els seus
aspectes més rellevants i particulars. Per això comptarem amb la participació d’experts de
diferents àmbits.
A més, hi haurà espai per al debat i l’intercanvi d’opinions, experiències i coneixements.
PROGRAMA:
11.15h Acreditacions
11.30h Presentació de la Jornada, a càrrec de Salvador Ramon, director de Telecos.cat
11.35h Taula Rodona: “Com implantar solucions IoT amb èxit”, amb les intervencions de :
• Josep Paradells, Catedràtic d’Enginyeria Telemàtica, director de la Fundació i2CAT, professor de
la
UPC
i
codirector
del
Màster
d’IoT
de
la
Fundació
Politècnica
“La cadena de valor en el productes IoT i la importància de cada baula”:Les solucions IoT són
especialment complexes ja que requereixen d´un nombre gran d’elements (baules) per completar
la cadena de valor del servei o producte. Parlarem dels elements necessaris, de com es combinen
i quin valor aporten al sistema complert. Farem també una reflexió sobre els riscos i els errors que
poden tenir.
• Daniel Martínez, Enginyer Químic, tècnic en Pedagogia de la innovació al Citilab
“Solucions IoT amb Whitecatboard”: Presentació general del projecte, amb els detalls del software
i hardware desenvolupat. Es mostrarà alguna de les accions dutes a terme.
• Pere Tuset, Enginyer de Telecomunicació, professor lector i director del Màster en Indústria 4.0 a
la
UOC
“Telecomunicacions en l´àmbit de la Indústria 4.0”: Es presentaran els avanços més rellevants en
el camp de les telecomunicacions en l´àmbit de la Indústria 4.0. S´inclouran tant tecnologies de
comunicació (cablejades i sense fils, incloent TSN i 6TISCH) com protocols de comunicació
(MQTT, CoAP, OPC/UA).
• Francisco Javier Corredera, Informàtic, responsable d’Indústria 4.0 i Intel•ligència de Negoci a
Techedge
España
“Manteniment predictiu avançat i realitat augmentada”: S’abordà la importància de la informació
obtinguda a través d´IoT i el sentit que li podem donar. S’explicarà com expandir la funcionalitat d
´un projecte de manteniment predictiu per oferir valor a tots els nivells, des de facilitar la vida a l
´operari de manteniment, fins a millorar el ROI d´una màquina, a permetre definir una estratègia
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de producció / innovació a llarg termini.
• Òscar Sala, Enginyer Informàtic, responsable de mVenturesBCN a la Fundació Mobile World
Capital
Barcelona,
director
de
Quantum
Fòrum
i
vicedegà
de
COEINF
“Els reptes de la gestió de dades al voltant de l’IOT”:Es tractaran els challenges de la gestió de
dades al voltant de l’IOT, el perímetre del legal /no legal en la nova regulació GDPR i la necessitat
d’aprofundir en la seguretat de l’Open data i els objectes connectats.
• Ponent ISACA (pendent de concretar)
Modera: Joan Giró, enginyer i president del Consell Assessor de l’APTICC
13.30h Torn obert de paraules
13.55h Acte de cloenda, a càrrec de:
• Eduard Martin, president de l’APTICC i degà del COEINF
• Pedro Linares, president de Telecos.cat
• Dani Pujol, president de GrausTIC
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6.7 CCII
Novetats després de la Conferència 9N sobre regulació de les Professions a Europa
#ReformProfessions
El president del Consejo de Colegios profesionales de
Ingeniería Informática CCII va assistir a la a Conferència
“Professional Services: How Does regulation matter?” ,
Impulsada per la Comissió Europea (DG GROW), el 9 de
novembre a Brussel·les.
L’objectiu general de la conferència era la posada en comú i
debat de les últimes novetats en matèria de regulació de
serveis professionals i regulació de les professions a la Unió
Europea . Encara que l’objectiu primordial era la posada al dia
i el debat en relació a la “Proposta de Test d eProporcionalitat
abans d’adoptar noves regulacions de professions”, actualment en tramitació al Parlament
Europeu . Recollim algunes qüestions destacades en forma d’imatges i tweets. La conferència es
va seguir en xarxes socials amb el hashtag #ReformProfessions
El parlamentari europeu ponent de la proposta A. Schwab va subratllar que la Comissió Europea
no regula les professions, sinó que és una qüestió exclusiva a criteri de cada estat membre. El test
de proporcionalitat és només una eina per harmonitzar la forma en què es justifica la regulació en
els diferents països ja que no és acceptable l’escenari actual de mantenir la regulació de
nombroses professions per una certa tradició o sense la deguda argumentació. Els estrades són
sobirans però l’argumentació ha de ser actualitzada, clara i transparent. Tot un avís per a
navegants de les professions regulades a Espanya a partir de normes de la primera meitat del
segle XX. I una bona notícia per a les professions que defensem una avaluació rigorosa de la
incidència real de les activitats i serveis professionals en l’interès general. No hi ha problema a
regular però cal justificar-ho adequadament i amb transparència.
E. Jousselin (Banque de France) va assenyalar l’alt nivell de regulació a França malgrat la seva no
consideració de cap enginyeria com a professió regulada. A més de la major regulació en països
com Alemanya.
Interessantíssim panell final i qüestions del públic sobre la proposta de test de proporcionalitat
proposat (proposta en espanyol del test de proporcionalitat) i altres possibilitats innovadores per
millorar la regulació professional.
Al tancament de la conferència I. Schwimann va reiterar per part de la Comissió Europea que no
es tracta de desregular sinó de regular millor i amb la màxima transparència.
D’altra banda és rellevant destacar les referències a les activitats i serveis informàtics en el
desenvolupament de la conferència , no només per les intervencions del president de CCII, sinó
per diverses al·lusions tant per part dels ponents com del públic.
Esperem que aquesta consciència a nivell europeu de necessitat de regulació sigui un element
més que contribueixi a resoldre la rocambolesca situació reguladora a nivell nacional espanyol.
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En això seguirem …
#InformáticaSoluciónYA
Jornada de Lliurament de certificacions Euro-Inf 2018
El dijous 18 de gener tindrà lloc a Madrid la Jornada de
Lliurament de Certificacions Euro-Inf 2018.
L’esdeveniment està organitzat per l’ Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació – ANECA (Ministeri
d’Educació Cultura i Esports), el Consell General de Col·legis
d’Enginyeria Informàtica – CCII i el Consell General de
Col·legis d’Enginyeria Tècnica Informàtica – CONCITI , i en el mateix es farà entrega de les
certificacions Euro-Inf a les noves universitats que han obtingut aquest segell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat d’Alacant
Universitat de Castella-la Manxa
Universitat de les Illes Balears
Universitat Jaume I de Castelló
Universitat de Lleó
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat d’Oviedo
Universitat Politècnica de Madrid
Universitat Rovira i Virgili

El Segell Euro-Inf és una certificació europea promoguda per la European Quality Assurance
Network for Informatics Education – EQANIE , en l’àmbit de títols universitaris de tecnologies de la
informació, el desenvolupament a Espanya és fruit de la col·laboració d’ANECA, CCII, CONCITI i
el conjunt de les universitats espanyoles, especialment a través de les escoles integrades en
la Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria en Informàtica – CODDII . A més del lliurament
de noves certificacions s’abordaran temes com els reptes i repercussions d’Euro-Inf, l’estratègia
d’evolució d’Evolució d’Euro-Inf a Espanya, etc. amb intervenció del President de CCII Joan Pau
Peñarrubia.
L’acte tindrà al Saló d’actes del Paranimf de la Universitat Politècnica de Madrid UPM, Edifici
Rectorat A. Carrer Ramiro de Maeztu, 7, 28040, Madrid, a les 9:30 hores.
Aquí el programa de la jornada .
L’entrada és lliure prèvia confirmació d’assistència via correu electrònic a: adelahoz [at] aneca.es
Els professionals reivindiquen la regulació de la informàtica per garantir els drets
ciutadans i la competitivitat
El Consell de Col·legis Oficials d’Enginyeria Informàtica
d’Espanya (CCII) ha celebrat aquest cap de setmana a
València la seva Assemblea General en el marc de la
SemanaInformática.com 2018, l’esdeveniment de referència
del sector que reuneix administracions, empreses i
professionals.
En la trobada s’ha destacat la necessitat d’abordar des del
Govern d’Espanya i la Comissió Europea la regulació dels
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productes, activitats i serveis informàtics com la principal prioritat per protegir els drets ciutadans
en l’aprofitament de la tecnologia de la societat de la informació i com a element per promoure la
competitivitat de les empreses i l’economia espanyola en el vessant tecnològica.
En aquest sentit, i com a resposta als últims casos informàtics de gran impacte social com el
conegut com ” Facebook Gate “, o la recent fuga de dades sanitari a Alemanya, el Consell General
d’Enginyeria Informàtica ha instat a una acció urgent del Govern de Espanya per la regulació de la
informàtica, amb el lideratge del Ministeri d’Indústria i Agenda Digital.
En aquesta reunió anual, els professionals dels col·legis oficials d’Espanya han analitzat i debatut
sobre l’actualitat de l’enginyeria informàtica i les problemàtiques i oportunitats de la seva
incidència en l’economia i la societat. De forma destacada s’ha atès a la transformació digital de
les empreses i l’administració, la sobredemanda de professionals de l’enginyeria informàtica,
l’impuls de la informàtica industrial (indústria 4.0) així com la nova regulació europea en matèria de
dades personals i privacitat. També s’han abordat processos en desenvolupament i tendències
informàtiques com l’impuls de la intel·ligència artificial (IA), l’internet de les coses (IOT), la
tecnologia blockchain, La informàtica quàntica, l’evolució del marc professional informàtic
espanyol i europeu, especialment en la deontologia i ètica professional o l’educació en informàtica
a les escoles, entre d’altres qüestions.
Entre les línies d’acció propostes dels professionals de l’enginyeria informàtica espanyola cal
destacar cinc del alta incidència ciutadana i socioeconòmica:
• La consideració de la regulació informàtica com la principal prioritat en la protecció dels
drets de la ciutadania, especialment en matèria de fiabilitat, seguretat i privacitat, així com
per promoure la competitivitat de les empreses i l’economia espanyola en el vessant de
tecnologies de la informació.
• Impulsar des del Govern d’Espanya les estratègies de desenvolupament del sector
informàtic espanyol, de l’administració digital i les competències digitals, amb l’objectiu de
desenvolupar l’aprofitament de la informàtica per a la innovació i la competitivitat
empresarial, així com la transformació digital de les administracions públiques i la
potenciació de la professionalització per al seu exercici en totes les categories i perfils
laborals.
•

Fomentar proactivament la participació espanyola en àmbits informàtics en
desenvolupament (intel·ligència artificial, l’internet de les coses, blockchain , el marc
professional informàtic o la informàtica quàntica, entre d’altres) com a estratègia de
competitivitat i lideratge de l’economia espanyola.

• Promoure més places d’alumnes d’informàtica tant a nivell universitari per a futurs
enginyers tècnics (Graus) i enginyers (Màster) d’enginyeria informàtica, com també a nivell
de la formació professional, donat el potencial de la informàtica professional com a
jaciment d’ocupació, i per evitar un amateurisme preocupant a mitjà i llarg termini.
• Impulsar les vocacions professionals informàtiques, així com les denominades
competències digitals i pensament computacional, des de l’educació primària, amb
particular interès en les vocacions femenines tant en aquest àmbit com en general en
disciplines tecnològiques i científiques (STEM).
El president del Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica (CCII), Joan Pau Peñarrubia, ha
afirmat que els professionals de l’enginyeria informàtica “insistirem en la nostra acció de persuadir
i ajudar al Govern d’Espanya, i en general als representants polítics, per resoldre l’assignatura
pendent de l’adequada regulació de la informàtica. Aquesta qüestió és clau per a la protecció dels
drets de la ciutadania en l’era de la informació, i és trist haver d’esperar a gravíssims casos com el
“Facebook Gate” ia escoltar Mark Zuckerberg dir que és necessària una major regulació, per veure
una reacció decidida dels governs “.
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Per Peñarrubia, “des d’Europa hem de liderar aquesta acció nacional i internacional clau per a la
construcció d’una societat de la informació i el coneixement, fiable i segura” i ha recordat que “van
ser els professionals de l’enginyeria informàtica espanyola els qui en 2015 van ser pioners en
aquesta crida a l’acció als governs europeus amb l’anomenada InformatiCALL “.
El president de CCII ha destacat que “la competitivitat de les empreses i l’economia espanyola en
aquesta era de la informació passen per la informàtica com a tecnologia i pels professionals de
l’enginyeria informàtica com a actors clau per al seu desenvolupament i aprofitament com a
matèria primera essencial de la innovació empresarial, i per tant de la productivitat, la
competitivitat, i en última instància la creació de riquesa i ocupació”.
L’Assemblea General del Consell de Col·legis Oficials d’Enginyeria Informàtica ha estat el colofó a
SemanaInformática.com 2018, esdeveniment impulsat pels professionals valencians, a través del
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de la Comunitat Valenciana (COIICV) juntament amb més
de 50 entitats i empreses col·laboradores, i esdeveniment de referència en el sector de les
tecnologies de la informació.
Els col·legis d’Informàtica i l’INAP, amb les competències digitals
El conveni suposa la promoció de les competències digitals
tant en els alts nivells i llocs directius relacionats amb les
Tecnologies de la Informació.
El Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica (CCII) i
el Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) han
subscrit a Madrid un conveni de col·laboració per al
desenvolupament i l’adopció de les competències digitals en
les administracions públiques tant a nivell nacional com
internacional.
Per als professionals de l’Enginyeria Informàtica aquest conveni suposa una col·laboració
essencial per a la maduració i impuls de les competències digitals i la transformació digital de les
administracions públiques.
El conveni signat amb INAP suposa la promoció de les competències digitals tant en els alts
nivells i llocs directius relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació com en els
nivells més generals.
Aquest fet suposa un gran avanç pel fet que els empleats públics han de disposar d’un major
coneixement i domini de l’administració electrònica i oferir, per tant, un millor servei als
ciutadans. A més, es proporcionaran les habilitats necessàries per enfrontar-se a l’administració
digital des de la seguretat i coneixent els possibles riscos i amenaces.
“Des del Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica considerem que la formació del factor humà
és un element clau per a la iniciativa que es pretén adquirir i com a líders i coneixedors de l’àmbit
digital volem construir els fonaments per al nou paradigma en què ens trobem”, explica un
comunicat emès per les dues organitzacions.
I conclou: “Els professionals de les Enginyeria Informàtica amb aquest conveni potenciarem,
també aquesta gran iniciativa en l’àmbit internacional per mostrar en altres països d’Europa la
decisió pionera i les bones pràctiques que es van a desenvolupar arran de la signatura d’aquest
conveni”.
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CCII participa com a col·laborador en el IV Congrés Ciutats Intel·ligents 2018

Després de l’èxit de les primeres tres edicions del Congrés
Ciutats Intel·ligents, el Grup Tecma Xarxa i SESIAD
organitzen la IV edició d’aquest esdeveniment els propers
dies 30 i 31 de maig a l’Espai La Nau de l’Ajuntament de
Madrid. Un any més, el Consell de Col·legis d’Enginyeria
Informàtica serà col·laborador de la trobada, ja que
considerem de gran rellevància el desenvolupament de les
ciutats intel·ligents en l’actualitat.
L’assistència a aquest esdeveniment per part del CCII ens permetrà debatre al costat de tots els
assistents sobre la temàtica urbana, social, tecnològica, estratègica, econòmica i legal, així com
les oportunitats de les Ciutats Intel·ligents. Des d’un format pràctic basat en la presentació de
projectes de ciutat ja desenvolupades o en desenvolupament a Espanya.
Temàtiques
En el IV Congrés Ciutats Intel·ligents es contemplaran una àmplia varietat d’àrees i temàtiques a
través de ponents destacats per la seva experiència, coneixements i capacitats per comunicar.
Les principals àrees temàtiques que es tractaran en el IV Congrés de Ciutats Intel·ligents són:
Govern, Participació Ciutadana i Innovació Social
Accessibilitat i Mobilitat Urbana
Canvi Climàtic, Eficiència Energètica i Energies Renovables
Medi Ambient Urbà i habitabilitat
Tecnologies Facilitadores: Big Data, Intel·ligència Artificial, IOT, Analítica i Prospectiva
Transformació Digital i Serveis Públics 4.0
Seguretat i Serveis Públics 4.0
Seguretat i Serveis a les persones
Destinacions turístiques intel·ligents
Territoris Rural Intel·ligents i Illes Intel·ligents
Models de Negoci, Emprenedoria, Economia i Finançament
• NOVETAT: Projectes de ciutat intel·ligent ja culminats o en fase de projecte amb aprovació
de pressupost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pots conèixer més informació sobre l’esdeveniment a la seva pàgina web, on trobaràs el programa
complet.

El Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica rebutja la decisió de l’FCC d’acabar amb la
neutralitat d’Internet
El passat 11 de juny, va entrar en vigor la legislació aprovada
per la Comissió Federal de les Comunicacions d’Estats Units
amb la qual es posava fi a la neutralitat d’Internet. Amb la
nova situació, els proveïdors d’Internet tenen llibertat per
prioritzar unes pàgines, serveis o dispositius enfront d’altres,
acabant amb la democràcia que fins aquest moment havia a
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la xarxa.
La legislació prèvia establia que els proveïdors de banda ampla no podien bloquejar, alentir o
prioritzar uns llocs web enfront d’altres, és a dir, tot el trànsit a la xarxa ha de ser tractat amb
igualtat. A més, tampoc podien fer el que es coneix com “priorització pagada” en què s’atorga
major visibilitat a unes pàgines enfront d’altres.
La Comissió Federal de les Comunicacions ha pres aquesta decisió argumentant que la neutralitat
d’Internet dissuadia la innovació i deprimia la inversió en l’expansió de la banda ampla.
Des del Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica considerem que la neutralitat a la xarxa és
un dret bàsic de la ciutadania, ja que Internet és una de les eines més democràtiques dels últims
temps. Com a professionals de la informàtica, rebutgem la decisió presa per la FCC doncs
afavorirà la manipulació; impedint l’accés a determinats continguts o prioritzant uns continguts
davant d’altres.
La fi de la neutralitat a Internet també ha estat rebutjada per la majoria d’usuaris, així com per les
grans companyies i les empreses pioneres d’Internet.
De moment, els proveïdors de banda ampla mantindràn els serveis com estaven establerts. No
obstant això, alguns experts consideren que a llarg termini podrem observar com es realitzen
petits descomptes o accés amb dades il·limitades en determinades pàgines o aplicacions.
Notícia completa a CCII

El CCII ressalta l’oportunitat d’especialització que suposa per als enginyers i enginyeres en
informàtica la nova figura del delegat de Protecció de Dades
Amb l’inici de la plena aplicació el passat 25 de maig del nou
Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) es va
incorporar com a obligatòria a tot Europa una nova figura, el
Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO per les sigles en
anglès). El DPD s’ha de designar a totes les administracions
públiques (incloent-hi els organismes i empreses públiques) i
en les empreses o entitats privades en determinats supòsits,
com aquelles l’activitat principal consisteixi en el tractament
massiu de dades personals, dades especialment protegides o
relacionats amb condemnes o infraccions penals.
La figura del DPD es crea per estar al costat del responsable i de l’encarregat de tractament de dades
personals com una figura amb funcions d’assessorament i informació, supervisió en el compliment de la
legislació vigent, cooperació i enllaç amb les autoritats de control.
L’article 37.5 de l’RGPD estableix el requisit de competència professional per al DPD, literalment “The data
protection officer shall be designated on the basis of professional qualities and, in particular, expert
knowledge of data protection law and practices and the ability to fulfil the tasks referred to in Article 39“.
En aquest sentit les persones titulades en enginyeria informàtica tenen les competències específiques en
matèria de regulació i legislació de productes, serveis i activitats informàtiques, ja que formen part de les
competències adquirides mitjançant la formació universitària dels enginyers i enginyeres en informàtica
(Grau i màster oficials d’enginyeria informàtica), sent l’única formació universitària oficial que incorpora
aquesta qualificació. L’altre gran col·lectiu professional interessat en la figura de l’DPD és el dels advocats,
si bé en aquest cas no n’hi ha prou amb la titulació, sinó que ha d’acreditar-se i realitzar-se addicionalment
una qualificació específica en matèria de dret informàtic.
Amb l’aparició d’aquest nou rol, moltes administracions i organismes públics estan realitzant convocatòries
al·ludint a la titulació en dret per optar a aquest lloc, però en alguns casos oblidant la titulació d’Enginyeria
Informàtica, els professionals estan acreditats tècnicament i jurídicament com complidors del requisit
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establert pel RGPD per a aquest lloc, com ja s’ha explicat.
Sense anar més lluny, el passat mes de juny el Defensor del Poble Andalús publicar una convocatòria per a
cobrir el lloc de DPD tant per al Defensor, com per al Parlament d’Andalusia en la que establia com a
requisit de titulació per accedir al lloc de DPD comptar amb la llicenciatura de dret. Pedro Espina, vicedegà
del Col·legi Professional d’Enginyers en Informàtica d’Andalusia, va recórrer aquestes bases perquè fossin
modificades i incloguessin la possibilitat d’accedir des d’altres professions com l’Enginyeria Informàtica. El
recurs es va admetre, realitzant-se una nova convocatòria eliminant el requisit de titulació en dret
Des de l’Organització Col·legial d’Enginyeria Informàtica considerem essencial que les administracions
incloguin explícitament en l’accés al lloc de DPD als professionals de l’Enginyeria Informàtica, especialment
quan ja hi ha un important col·lectiu de professionals de l’enginyeria informàtica que des de fa anys s’ha
especialitzat en matèria de protecció de dades, amb una ampli bagatge d’acompliment de serveis
professionals sobre protecció de dades (auditories, consultories, compliment, incidències).
Addicionalment cal destacar la necessitat per a les administracions, empreses i organitzacions en general
de l’exercici del DPD amb criteris d’operativitat, viabilitat i compliment real, ja que el passat recent ha
proporcionat massa exemples de males pràctiques sobre protecció de dades de manera irreal, inviable i
sense criteri de viabilitat i operativitat per a les organitzacions, que ha redundat en una negativa percepció
de la matèria com a negativa, tecnocràtica i no creadora de valor. Per si fos poc, la complexitat dels
processos de protecció de dades és cada vegada més gran, incloent-hi sistemes i serveis en què els
coneixements efectius sobre enginyeria informàtica acaben sent un valor fonamental i diferencial. En resum,
la dicotomia entre el mer compliment teòric que suposa un simple arnès formalista per a l’organització o bé
el compliment real conciliant amb la creació de valor operacional, tècnic i de negoci, i per descomptat per als
afectes pels mateixos tractaments de dades.
Des de CCII animem a tot el nostre col·lectiu professional a aprofitar aquesta nova i rellevant perspectiva
d’especialització professional per als enginyers i enginyeres en informàtica, no només posant en valor la
qualificació adquirida, sinó ampliant-la de manera específica en aquest àmbit amb tanta demanda, i en el
que els professionals de l’enginyeria informàtica estan cridats de manera natural a tenir un paper
fonamental.

La Comissió CCII-Alastria aprova la primera convocatòria de la Certificació de
Desenvolupador d’Aplicacions Blockchain Alastria
Celebrada la primera reunió de la Comissió Mixta CCIIAlastria en què s’ha formalitzat la definició de la primera
certificació CCII per Alastria, de nivell tècnic: Certificació de
Desenvolupador d’Aplicacions Blockchain Alastria.
La reunió es produeix en el marc de la participació del
Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica (CCII) en el
Consorci Nacional Multisectorial Blockchain Alastria, i de
l’acord subscrit el passat mes d’abril, per impulsar el
lideratge espanyol en la tecnologia blockchain, mitjançant un
model de certificació de professionals.
Aquesta Certificació de Desenvolupador d’Aplicacions Blockchain Alastria està definida a escala
de competències, destreses i coneixements. Sent aquesta especificació realitzada en espanyol i
en anglès, i seguint més la Norma Europea UNE-EN 16.234-1 Marc europeu comú per als
professionals TIC a tots els sectors d’activitat.
La comissió ha aprovat a més el calendari de la primera convocatòria que materialitza la
Certificació de Desenvolupador d’Aplicacions Blockchain Alastria, en el vessant formativa s’ha
estat treballant en els mesos precedents amb la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR), que
ha materialitzat el Curs d’Expert Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Blockchain la
impartició comença el pròxim mes d’octubre, i que ha estat la primera activitat formativa en obtenir
l’acreditació de CCII en conveni amb Alastria, perquè els seus alumnes, en finalitzar el programa,
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puguin optar a la certificació de Desenvolupador d’Aplicacions Blockchain Alastria.
Comença així a materialitzar-se el vessant de certificació Blockchain de nivell tècnic, que
resta des d’ara disponible i oberta a les universitats i escoles de negocis espanyoles
interessades a incorporar-la a la seva formació.
A més, s’ha establert la composició de la Comissió Mixta CCII-Alastria per gestionar el
desenvolupament i evolució de les Certificacions CCII-Alastria: Joan Pau Peñarrubia, President de
CCII, i José García Fanjul, responsable de certificacions de CCII, i les responsables de la
Comissió d’Innovació i Talent d’Alastria, Sandra Alfonso Cagigas, directora de transformació digital
del mercat d’Endesa i Carmen Chicharro, directora d’Innovació i Màrqueting de Metrovacesa.
Després de la finalització de la reunió Joan Pau Peñarrubia i Carmen Chicharro han destacat la
importància de l’assoliment de materialitzar aquesta primera certificació tècnica i primera
convocatòria per a professionals certificats, com a primer pas en el camí de dotar les empreses i
el mercat laboral espanyol d’una eina que impulsi el talent TI i faciliti dinamitzar la selecció i
contractació
de
professionals
capacitats
en
l’àmbit blockchain i
el framework tecnològic d’Alastria.

El Consejo General dels Col·legis d’Enginyeria Informàtica col·labora en el 17a edició de
QA&Test
Els dies 17, 18 i 19 d’octubre se celebra al Bilbao una de les
conferències més interessants del panorama europeu en Testing i
Qualitat del Software en Sistemes Encastats: QA&Test. El Congrés
internacional busca donar resposta als temes més actuals del
testing i la qualitat del programari.
Aquesta trobada internacional, organitzada per SQS (Programari
Quality Systems), és un fòrum consolidat en la millora de la qualitat
de les aplicacions informàtiques. En aquesta edició es busca donar
resposta als temes més actuals que van des de l’automatització de
proves passant per la ciberseguretat i els reptes que presenta el
testing en la indústria 4.0; atenent a tots els sectors que es troben involucrats.
Aquest any com a novetat, per a tots els que vulguin iniciar-se al món del testing i QA, s’ofereix
una formació d’1 o 2 dies de durada, paral·lela al programa general de la conferència, on
s’explicaran els conceptes bàsics sobre testing, automatització i proves de càrrega i rendiment.
Algunes de les ponències i els noms dels assistents ja estan disponibles a la pàgina web de
l’esdeveniment.
Per què assistir a aquest esdeveniment? La 17a edició de QA & Test és fòrum d’alt interès per als
professionals especialitzats en el desenvolupament d’aplicacions, coneixent novetats, bones
pràctiques i casos d’ús, així com aprofitant el networking i la inspiració de les iniciatives més
innovadores.
Fruit de la col·laboració del Consell General de Col·legis d’Enginyeria Informàtica i QA&Test, els
professionals d’enginyeria informàtica col·legiats compten amb un descompte que poden obtenir
en el següent enllaç amb el codi CCII20.
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6.8 Comissió per
tecnologies

a

l’accessibilitat

i

usabilitat

de

les

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) aposta per la qualitat en el disseny i
desenvolupament del programari. Per això és conegut el seu
compromís amb l’accessibilitat ja que no pot existir una
completa qualitat en el disseny i desenvolupament d’un
programari si aquest no és accessible i usable per les
persones. Amb aquest objectiu el col·legi ha començat el
procés de creació de la Comissió per a l’accessibilitat i usabilitat de les tecnologies del COEINF.
El comissionat per a l’accessibilitat i usabilitat de les tecnologies del COEINF, Jonathan Chacón,
convida a participar a la comissió tant als membres del col·legi com a tots els que vulguin
participar o organitzar activitats i esdeveniments de divulgació i formació en accessibilitat i
disseny per a tothom.
L’objectiu inicial d’aquesta comissió serà la de planificar i organitzar una sèrie d’esdeveniments en
els quals es divulgarà sobre tecnologia, accessibilitat i disseny per a tots, començat per organitzar
un Meetup gratuït i obert a tothom dins del marc dels Vespres del Col·legi.
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6.9 ACEInf
Convocatòria de l’Assemblea extraordinària de l’Associació Catalana d’Enginyers en
Informàtica (ACEI) pel 23 de juliol

El president de la l’Associació Catalana d’Enginyers en
Informàtica (ACEI), convoca als associats/des a l’Assemblea
extraordinària pel dilluns 23 de juliol a les 19:00 en primera
convocatòria, i a les 19:30 en segona convocatòria, a la seu
del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF), Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, entresòl 1a,
08002 Barcelona (Consulteu el mapa).
Ordre del dia:
• 18:50 Acreditació
• 19:00 1a Convocatòria Assemblea Extraordinària
• 19:30 2a Convocatòria Assemblea Extraordinària
• Nomenament d’una Junta provisional que tindria per missió:
• convocar eleccions per a la tardor d’enguany
• preparar, si cal, una revisió i actualització d’Estatuts, a aprovar si s’escau, a
la mateixa assemblea d’eleccions
• Precs i preguntes
Al final del la convocatòria de l’assemblea publicada al web trobareu el formulari per confirmar
l’assistència (enllaç).
Els objectius inicials de l’ACEI, com associació promotora del COEINF, es van complir plenament
quan es va crear el Col·legi l’any 2001, convidant al associats/des a col·legiar-se. Assolit el primer
èxit els associats ens vam focalitzar en la constitució i consolidació del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya (COEINF).
L’Article 14 dels estatuts del COEINF fa referència a la col·laboració amb les associacions
promotores, i diu el següent:
Els Col·legis Oficials d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya articularan una especial via de
col·laboració amb els seves respectives associacions promotores, l’Associació Catalana
d’Enginyers en Informàtica (ACEI) i l’Associació Catalana d’Enginyeries Tècniques en Informàtica
(@cenit). El caràcter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatutària per establir
acords amb altres associacions professionals informàtiques i impulsar el que afirma el preàmbul
de la Llei 3/2001, de 9 d’abril, quan assenyala que el Col·legi 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.
Considerem que ha arribar el moment de tornar a reactivar l’Associació Catalana d’Enginyers en
Informàtica (ACEI) per treballar conjuntament amb els Col·legis Oficials d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya en defensa i dignificació de la nostra professió, podent fer 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
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titulació.
Aprofitem per informar que estem preparant el web de l’associació en el domini aceinf.cat, amb
l’objectiu de tenir el nostre lloc de referència, tant per poder recuperar i fer visible la nostra història
com perquè sigui una eina de treball, de participació i de servei per als associats i per a la
societat.
Atentament,
Barcelona, 5 de juliol de 2018
Eduard Elias i Vila
President en funcions de l’ACEI
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6.10 Bioinformàtica per enginyers: Workshop, Bootcamp i
grup de treball
A través de l’acord amb Bioinformàtics Barcelona (BIB),
COEINF posa en marxa tot un seguit d’accions amb l’objectiu
que els enginyers puguin conèixer la Bioinformàtica,
denominació sota la qual s’agrupa un col·lectiu interdisciplinari
i heterogeni de l’àmbit de les bio-ciències que fonamenta el
seu avanç i desenvolupament en l’aplicació de la informàtica.
Les bio-ciències s’han convertit en un dels camps principals
d’investigació i hi ha un consens en situar-les com a gran
protagonistes del futur més immediat. A més, les universitats,
l’administració i el sector industrial han apostat per fer de
Catalunya un pol de primer nivell en aquest àmbit i la realitat és que s’ha creat un teixit de centres
de formació, de recerca i empreses que permeten veure en la bioinformàtica un àmbit d’interès
real per a enginyers.
En aquest sentit, es va crear un grup de treball format per membres dels col·legis d’enginyers i
Bioinformàtics Barcelona amb el lideratge de Karina Gibert, Vicedegana de Big Data i Data
Science. L’objectiu d’aquest grup de treball serà potenciar entre els enginyers l’interès per la
bioinformàtica oferint la possibilitat d’una formació continua i de facilitat la introducció dels
enginyers en aquest àmbit.

Francesc Boix
Comissionat d’Open Data i Bioinformàtica
Adjunt a la Vicedegana de Big Data i Data Science
Curs conjunt BIB/COEINF Bioinformática
Emparat en el conveni de col·laboració signats entre el COEINF i BIB (BionInformatics Barcelona
Association), s’ha preparat el Pla de Negoci per la organització d’un curs de 16h. de durada.
Ja s’ha finalitzat el Pla Negoci i s’estan tancant els temaris que inclourien temàtiques com funcions
del informàtic en centres hospitalaris, medicina personalitzada basada en la genètic, tecnologies
assistencials.
Caldrà acordar tant els temaris com el Pla de Negoci amb BIB, i organitzar la impartició del curs
(dates, etc...)
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WorkShop Formació Post-Grau en BioInformática i Oportunitats Laborals
Está preparat l’esborrany del guió a seguir.
Cal contactar amb possibles candidats i acabar de tancar i organitzar detalls.
Tant el curs com el WorkShop està previst que es duguin a terme durant l’any 2019
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7

Imatge i Comunicació

COEINF News
El COEINF News, la Newsletter que surt el dijous, és la recopilació setmanal de totes les
publicacions fetes al web del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya des de la
News anterior.

Cada dimarts de 23:00 a 24:00 el COEINF al Tercer Harmònic 106.9fm
Tercer Harmònic és un programa de divulgació científica per tots tipus de públic, per aprendre
una mica més sobre el món de la tecnologia, on presentarem tant l’actualitat del moment, la
història que ens ha portat al lloc on estem.
Comunicacions, Ràdio, Educació Digital, Internet, Xarxes Socials, Radioafició…, i molts temes
més, per fer més assequible la ciència a tothom.

El Periódico de Catalunya
Entrevista al degà, a la secció societat del Periódico de Catalunya, dia 16 de març de 2018 sobre
les possibilitats laborals de la nostra professió

Karina Gibert a Revolució 4.0: “En enginyeria informàtica, la presencia femenina és
mínima”

A la secció “ADN digital” del programa Revolució 4.0 de
Catalunya Ràdio, parlen amb Karina Gibert, vicedegana del
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
Ens explica que la junta del Col·legi ha aprovat la creació d’una
comissió Dones-COEINF amb l’objectiu de fer el seguiment de la
bretxa de gènere a l’enginyeria informàtica. Aquesta professió és
un cas d’especial singularitat pel que fa a la presència femenina
dins el sector, sensiblement inferior a altres titulacions STEM i
objecte de preocupació internacional.
A la imatge, la vicedegana de Big Data i Data Science, Karina
Gibert amb Margaret Hamilton, l’enginyera informàtica de la
NASA que va dur l’home a la lluna, distingida amb un doctorat
honoris causa per la UPC a proposta de la FIB i amb motiu del 40
aniversari de la facultat.
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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 2018
Casos

Totals

Pre-assignats

Oberts

10

2

Finalitzats

5

Cancel·lats

2

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.
Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial
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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 2018:
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 connectades
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.
Per sol·licitar la reserva d’una reunió online omplir el següent formulari i t’enviarem les dades
de connexió.
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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 ateses 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

2.
3.
4.
5.

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.
modificacions estatutàries
idoneïtat de reclamar deutes mitjançant procediment judicial o negociador, idoneïtat de
personar-se en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
contractes mercantils i immobiliaris
marques i Patents.

En relació als associats com a persones físiques:
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1. quin tipus d’empresa és recomanable constituir per l’activitat que vull desenvolupar, quina

és la situació jurídica si es donen de baixa socis d’una societat o volen vendre les seves
accions o participacions, etc.
2. idoneïtat de reclamar deutes mitjançant procediment judicial o negociador, idoneïtat de
personar-se en un concurs de creditors per reclamació de quantitats, etc.
3. contractes mercantils i immobiliaris
4. marques i patents
Qüestions no societàries:
1. quins drets i obligacions tinc en cas de divorci
2. tinc fills amb la meva parella, però no estic casat, com hi ha que regularitzar jurídicament la
3.
4.
5.
6.

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.

8.7 Servei de consulta de la Biblioteca online de normes
AENOR per als col·legiats

Presentem el Servei de Consulta de la Biblioteca On-line de
normes AENOR i Llibres de l’àmbit de les Tecnologies de la
Informació (veure llistat de normes incloses). Aquest servei ha
estat concertat pel Consell de Col·legis Professionals
d’Enginyeria Informàtica (CCII) per a tots els col·legiats
d’Espanya, que hi podran accedir de forma gratuïta, a través
d’una zona privada del web del Consell: www.ccii.es, a la gran
majoria de normes AENOR relacionades amb les TI i a un bon
nombre de manuals i informes sectorials de gran interès per
als nostres professionals.
Per donar-vos d’alta en el servei heu de sol·licitar-ho a la nostra Secretaria
(secretaria@coeinf.cat), indicant en l’assumpte del missatge “Alta en servei de normes CCII” i
concretant en el cos teves dades identificatives i el correu electrònic amb el que vols accedir a
aquest servei. Des del Col·legi us donarem d’alta tan aviat com sigui possible i quant rebem
confirmació us enviarem un usuari (al correu que ens hagueu proporcionat) i una clau temporal
perquè hi pugueu accedir.
Esperem que aquest nou servei sigui del vostre interès.
CCII – Normes AENOR – juliol 2017 (pdf)
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9

Convenis

9.1 Nous convenis 2018
UNITSS i COEINF firmen un conveni de col·laboració per potenciar el col·letiu dels
professionals d’informàtica
El passat dia 24 de maig es va formalitzar el conveni de
col·laboració entre l’Associació Catalana de Professionals
d’Informàtica a la Salut (UNITSS) i el Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), La
formalització del mateix va ser protagonitzada per la
presidenta d’Unitss, la Sra. Anna Benavent Navarro, i el
Degà del COEINF, Sr. Eduard Martin Lineros.
El conveni té per objecte la col·laboració entre les dues
entitats per tal de desenvolupar l’ús de les tecnologies de la
informació en l’àmbit de la salut, a l’hora que potenciar el
col·lectiu profesional en tots els àmbits, a través de la divulgació, la participació conjunta en
esdeveniments i la cooperació mútua.
UNITSS és una associació de sense ànim de lucre composada per professionals relacionats amb
l’àmbit dels Sistemes d’Informació del Sector Sanitari i Social Català, que tenen com objectiu
principal la promoció i difusió del coneixement entre professionals i entitats del sector TIC de
Salut, mitjançant la promoció de sinèrgies entre els associats, afavorint l’intercanvi d’informació, i
posicionant-se com a referent en el sector.
UNITSS vol ser un espai obert a tots els socis que permeti canalitzar i donar resposta a les
necessitats de cadascun dels col·lectius (tècnics de sistemes, desenvolupadors, responsables de
projectes, usuaris clau, directors de sistemes,..), mitjançant foros per àmbits, organitzant sessions
formatives, tècniques i jornades que parteixin de necessitats reals del sector. Sense oblidar la visió
més estratègica o innovadora que ens permeti evolucionar.
Signat un conveni de col·laboració entre el COETIC i el COEINF
El passat 31 de maig, els degans del COETIC (Sr. Miquel
Conesa Pellicer) i del COEINF (Sr. Eduard Martín Lineros)
van signar un conveni de col·laboració entre tots dos col·legis
per a la compartició de recursos relatius a la gestió de
tasques administratives.
Aquest acord neix de la necessitat del COETIC de millorar
l’eficiència i l’eficàcia en la seva gestió administrativa i del
àrea de secretariat de l’entitat. D’aquesta manera,
s’aprofitaran els recursos oferts pel COEINF i aquest fet
redundarà també en una optimització de costos per a tots
dos col·legis.
La durada inicial d’aquest conveni és de dos anys (a partir de juny de 2018) i es renovarà de
manera tàcita per successius períodes anuals.
Esperem que la signatura d’aquest conveni de col·laboració sigui una de moltes accions que
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podrem desenvolupar i porta a terme en el futur amb el COEINF i d’aquesta manera
crear sinergies beneficioses per a totes dues entitats i, per extensió, per als seus col·legiats.

SOKO Tech i el COEINF col·laboren per ampliar l’ús i la comprensió STEAM perquè arribi a
tothom
S’ha formalitzat en un conveni la col·laboració que des de fa
anys tenen SOKO Tech i el COEINF. El passat mes d’abril
Mariona Aloy Ciller,
directora
General
de Soko Digital
(SokoTech), i Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) han
firmat un conveni per impulsar activitats dirigides a
promocionar l’ús de les tecnologies de la informació en
l’àmbit del desenvolupament integral de les capacitats
científiques i tecnològiques dels més joves sense distinció de
sexe ni condició.
SokoTech té com a objectiu ampliar l’ús i la comprensió de la
tecnologia, la ciència, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM) entre la societat en general,
sense tenir en compte l’edat, el nivell de coneixement, l’estat, les capacitats o el sexe.
Proporciona, amb iniciatives adhoc, l’accés als coneixements i les habilitats necessàries per
adaptar-se a un món en constant canvi mitjançant l’ús de les tecnologies més avançades.
Volem promoure l’aprenentatge transversal i adaptat per a totes les edats, de manera que permeti
als nens, les nenes, els joves i els adults, siguin principiants o experts, abordar els tipus de
desafiaments i situacions que trobaran en l’entorn real i preparar-los per les ocupacions del segle
XXI.
SokoTech ofereix una àmplia gamma de programes i serveis que agrupa en 4 àrees: la curació i
producció d’esdeveniments (Soko Events), el laboratori de fabricació digital i analògica (Soko Lab),
preparant nens i nenes per al futur (Soko Kids) i la comunicació integral, el disseny i la web de
desenvolupament (Soko Dev & Comm).
El COEINF és una entitat que té per objecte, aglutinar els enginyers i enginyeres en Informàtica de
Catalunya per representar-los, organitzar-los i protegir la professió, millorant les condicions de la
mateixa i vetllar per un adequat exercici de les seves funcions, amb garantia de qualitat i voluntat
de Servei a la Societat, d’acord amb l’exprés manament del Parlament de Catalunya.
Amb la signatura del conveni, ambdues parts estableixen un marc permanent de col·laboració i,
atesa la complementarietat i la coincidència de les seves finalitats, subscrivint un acord marc de
col·laboració per a crear una xarxa relacional que permeti intercanviar experiències orientades al
desenvolupament dels professionals i a la millora de la competitivitat de les organitzacions en el
marc de la societat del coneixement, així com el desenvolupament dels més joves en el camp de
les ciències, les matemàtiques i les arts aplicades.
A la imatge veiem la Mariona Aloy en la col·laboració que vam fer les dues entitats en la 28a
edició del Saló de l’Ensenyament.
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Fest-te soci del club CR3SC amb descompte pels col·legiats
El club TR3SC , el club de Cultura, i el Col·legi Oficial
d’enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) han firmat
un conveni que ferment als col·legiats i adherits fes-se soci
amb un descompte, tan per la modalitat Bàsic com Premium.
Entra a www.tresc.cat/registre i introdueix el teu codi
promocional.
Si ets soci del club TR3SC tens accés a propostes exclusives
i gratuïtes arreu del país, pots interactuar amb tota la
comunitat, rebre butlletins electrònics diaris i pagar menys per
les entrades.
Com puc saber quines propostes tenen avantatge TR3SC?
Et mantenim al dia de totes les propostes culturals, notícies i continguts especials a través de
mitjans de comunicació com:
•
•
•
•
•

· La web www.tresc.cat amb recomanacions de propostes culturals, notícies i continguts
especials actualitzats en tot moment.
· Butlletins electrònics de dilluns a divendres enviem per correu electrònic un butlletí amb
propostes culturals, descomptes d’última hora i continguts especials.
· El Periódico de Catalunya cada dia a les pàgines iCult del diari, hi trobaràs propostes amb
avantatges només per als socis. Aprofita-ho!
· La revista del Club TR3SC un tast de les propostes que t’esperen durant els pròxims dos
mesos.
· Facebook, Twitter i Instagram Segueix-nos a les xarxes socials i estaràs al dia de
continguts culturals i propostes destacades i d’última hora.

El Club TR3SC és una iniciativa del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals gestionat per
Iberautor, Prometeatre, Abacus Cooperativa, la Federació Llull i Tel.Entrada a través de la societat
Club Català de Cultura, S.L.
El club treballa per a dos públics determinats: els seus socis i els agents culturals de Catalunya.
Als socis els ofereix informació detallada de l’oferta cultural a través dels seus mitjans i avantatges
econòmics o d’exclusivitat per accedir-hi. Als agents culturals els ofereix una plataforma de
comunicació multimèdia potent per promocionar la seva activitat i una plataforma promocional per
incentivar la venda.
Iniciat el 23 d’abril de 2006, el club compta ja amb més de 34.000 socis (68.000 usuaris) i amb una
presència permanent als mitjans de comunicació que inclou espais a TV3, Canal 33, 3/24,
Catalunya Ràdio, iCat.fm i El Periódico de Catalunya, juntament amb una revista bimestral i un
sistema de comunicació en xarxa. El TR3SC s’ha consolidat com una de les plataformes més
efectives per a la difusió de la cultura.
El nostre codi promocional és: COEINF
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Signat un conveni de col·laboració entre Universitat de Girona, COEINF i COETIC
El conveni del col·laboració entre la Universitat de Girona (UdG),
el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
(COEINF) i Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Catalunya (COETIC) que té per objectiu establir un marc de
col·laboració estable en l’àmbit de la informàtica entre totes les
institucions signatàries per a potenciar la relació entre la Universitat i
els Col·legis Professionals, s’ha signat el passat 12 de desembre de
2018 a la seu de la UdG. Han firmat l’acord, el rector de la UdG,
Joaquim Salvi Mas, el degà del COEINF, Eduard Martín i el degà
del COETIC, Miquel Conesa en representació de cadascuna de les
entitats.
Entre els acords, les entitats es comprometen a compartir, potenciar i
fer difusió de la formació reglada en l’àmbit informàtic de l’EPS com a
camí per assegurar la qualitat i l’excel·lència dels professionals
formats a Girona i incentivar la formació continua reglada durant la
vida professional, així com a compartir i fer difusió de les activitats organitzades dins de l’àmbit informàtic de
l’EPS, el COEINF i el COETIC a través dels canals que oportunament s’estableixin, organitzant conferències
i exposicions conjuntes, que se celebraran indistintament a les instal·lacions de l’EPS, del COEINF o del
COETIC.
Així mateix, col·laboraran en la captació de futurs estudiants en l’àmbit informàtic per l’EPS, i
respectivament, la captació de futurs col·legiats pel COEINF i pel COETIC com a garantidors de la regulació
i qualitat de les TICs i promovent el compliment dels codis deontològics marcats pels Col·legis.
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Vida Col·legial

Fòrum deontològic per la dignitat

El «Fòrum deontològic per la dignitat» va ser constituït al
2017 per uns quants col·legiats/des per portar a terme
accions en defensa dels drets i proteccions del professional
de la informàtica, actualment en buit legal.
El 4 de gener del 2018 va tenir lloc una reunió amb la
"Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure
Exercici de l'Advocacia", de l'ICAB. Es varen reunir amb el
lletrat Robert Sabata Gripekoven, president d'aquesta
comissió i van tenir un intercanvi d'opinions molt enriquidor.
Es va detectar un buit legal en la protecció dels drets dels
professionals de l'enginyeria informàtica en el seu exercici. Van sorgir diverses propostes de
col·laboració entre el Col·legi i l'esmentada comissió i es van plantejar uns primers passos que
s'aniran concretant i informant als membres dels respectius col·legis.
El Fòrum deontològic del COEINF per la dignitat és un espai obert a tots els professionals de
l’enginyeria informàtica amb el propòsit de dignificar la nostra professió, en correspondència a la
seva importància real en l’actual context social, i que per la seva funció transversal, necessària i
sovint imprescindible, s’ha de vetllar per la seva protecció, seguretat i comprensió.
El Fòrum deontològic del COEINF per la dignitat neix com una corrent d’opinió i de posicionament
dins del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, i en cap cas representa, ni
pretén imposar, les seves idees o opinions a l’oficial del COEINF, com a entitat de representació
professional pública.
Som professionals, però primer de tot som persones que defensem posicionaments i idees que
considerem prou importants com per canalitzar-les i expressar-les públicament de manera
col·lectiva, en el benentès que no necessàriament han de ser compartides per tot el col·lectiu. El
fòrum neix com un moviment transversal, que no està lligat a cap partir i obert a qui hi vulgui
participar.
El Codi Deontològic del COEINF està reconegut amb un dels més evolucionats de tots el col·legis
professionals i amb prestigi internacional. Un dels seus principis fonamentals és fer prevaldre en
tot moment l’interès general per davant del particular, i un dels seus objectius aconseguir el
respecte social que la nostra professió mereix, com a resposta al respecte que els professionals
tindrem amb la Societat en comprometre’ns a complir aquest codi. Entre les normes davant de la
societat destaquem la que ens compromet en complir i fer complir els drets humans.
El 2017 va ser un any nefast per als tecnòlegs empresonats
El Fòrum deontològic per la dignitat, del COEINF, es
solidaritza amb la iniciativa de Electronic Frontier Foundation
(EFF) en defensa de la privadesa digital, la llibertat
d’expressió i la innovació, destacant i defensant els casos
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d’injustícia i terrorisme perpetrats contra tecnòlegs innocents, i defensant als tecnòlegs i blocaires
injustament empresonats.
L’any 2018 seguim veient que la por es continua fent servir contra els que s’oposen a l’opressió
amb eines modernes, i també a aquells que no han fet res més que ensenyar i compartir la
tecnologia perquè tots puguem utilitzar-la i entendre-la millor.

Presentem la comissió Dones-COEINF pel seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria
informàtica
La junta del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya ha aprovat la creació de la comissió DonesCOEINF amb l’objectiu de fer el seguiment de l’escletxa de
gènere a l’enginyeria informàtica.
La professió d’enginyeria informàtica és un cas d’especial
singularitat pel que fa a la presència femenina dins el sector,
sensiblement inferior a la d’altres titulacions STEM i objecte
de preocupació a nivell internacional.
A data d’avui es desconeixen les causes per les quals els percentatges de dones informàtiques
són notablement inferiors als d’altres professions típicament masculines, com l’enginyeria de
camins, canals i ports o fins i tot l’enginyeria de telecomunicacions, per parlar d’una altra titulació
germana i de l’àmbit de les TIC.
El col·legi sent la necessitat de crear un òrgan específicament dedicat a estudiar l’escletxa de
gènere en enginyeria informàtica.
La comissió Dones-COEINF, neix com una comissió interna del col·legi amb la missió de crear un
espai de treball específicament orientat a dissenyar accions col·legials que permetin millorar la
proporció de gènere dins la professió.
Estructura i composició:
Coordinadores:
• Karina Gibert, Vicedegana de Big Data i Data Science,
• Assumpta Rocosa, Vicedegana de professions STEM
Membres:
•
•
•
•
•

Conxi Pérez: Vicedegana de rols professionals
Pilar Oller: Vicedegana de Bioinformàtica
Núria Castell: ex-Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
Anna Benavent: Presidenta de l’associació UNITSS
Beatriz Sevilla Villanueva, UPC

Més informació o per contactar amb nosaltres: Comissió de Gènere Dones-COEINF
Tenim el plaer d’anunciar que la comissió Dones-COEINF
està organitzant el Primer Barcelona Grad Cohort Workshop
#BGCW2018, activitat orientada dones estudiants de
doctorat i màster en informàtica. Vegeu-ne els detalls clicant
aquí.
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Col·legiats/des

Altes
Durant el 2018 s’han incorporant 25 Enginyers/es en Informàtica al COEINF:

Raul Cosano Puerta

1037

Sergi Baila Martínez

1049

Jordi Torres Viñals

1038

Jordi Pujol Ahulló

1050

José Javier Atero Vázquez

1039

Jordi Navarro Pérez

1051

José

1040

Cristina Ana Ruiz Nuñez

1052

Josep Amat Girbau

1041

Marc Arnau Borràs

1053

Ramon Sanfeliu Rubinat

1042

César Latorre Castillo

1054

Hussein M. Kasem Al Barody

1043

Pere Payà Picart

1055

Juan Carlos De Benito Gallastegui 894

Javier Martínez Morales

1056

Armando Hinostroza Alfaro

1044

Aïda Valls Mateu

1057

Esteve Olm Margarit

1045

Sergi Grau Corral

1058

Beatriz Sevilla Villanueva

1046

Oriol Diez Vazquez

1059

José Luis Gómez Martínez

1047

Josep Barrera Sánchez

1060

Gabriel Prat Masramon

1048

Cabrera

Baixes
Durant el 2018 S’ha fet una regulació i 54 Enginyers/es en Informàtica s’han donat de baixa:

Pablo García Berenguer

930

Javier Gámiz Caro

929

Luis Hernández Saladie

808

Ana María Martínez Calvo

546

Germà Piqué García

773

Sergio Gilberte León

468

Joan Alabort Medina

841

Juan Antonio Farré Basurte

755

Juan Pedro Belchi Gil

743

Alejandro Soler Álvarez

991

Manel Guerra Cáceres

551

Manel Campsi Cabrera

387

Rodrigo Cano Martín

906

Roger Mallol Parera

1034

Julia Osorio Ortega

905

Juán Antonio Dexeus Daniel

421

Francesc Giralt Queralt

1019

Mario Rabasseda Hurtado

677

Bernat Loscos Fernández

974

Daniel José Rodríguez Borges

840
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Miguel Angel Angeludis Espinoza

857

David Amorós Alcaraz

589

Ian Blanes García

786

Joan JosepBusquiel Nieto

635

Maria Teresa Martínez Carles

146

Miquel Serra Calmet

177

Blanca García de Diego

323

Marta Carrasquer Borda

731

Josep Mª Díaz Gorina

336

Jorge Fernández Flamarich

748

Jordi Losantos Sistach

341

Esther Caparrós Frias

762

Josep M. Codina Viñas

352

Ramon Aubanell Yenes

766

Agustí Alcalde Grabalosa

398

Ismael Navarro Galindo

793

Carles Juanola Coderch

475

Juan Ignacio Ferrer Becerra

801

Antonio Parada Lamas

489

Montserrat Sisteré Adell

809

Mercedes Pereira Cao

492

Ramon Griera Cura

843

Jorge Vallés Ferrer

503

Jordi Mallol Rubies

885

Manel Gómez Baigol

513

Esteve Nadal Roig

937

Francesc Arán Grau

539

Jaume Vadell Duran

441

María del Mar Martínez Calvo

545

Iván González Álvarez

997

María Eufemia Rivodigo Rojas

559

David Millan Novell

1013

Félix Sánchez Puchol

583

Oriol Quinquillà Capdevila

608
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