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Visió
La professió d’enginyeria en informática és peça
cabdal de la nostra societat.
Cal un reconeixement públic, econòmic i social
del paper clau d’informàtiques i informàtics en el
desenvolupament de la nova societat digital

Missió
Defensar, promoure i impulsar l’Enginyeria en Informàtica
com a eix de desenvolupament bàsic de la nova societat
digital, promovent la cooperació amb el conjunt de les
considerades noves tecnologies i creant els escenaris de
col·laboració i relació òptims per al suport dels
professionals que s’hi dediquen.
Promoure una societat digital justa, responsable i que
contribueixi a la nova societat del coneixement com a
base de la nova economia industrial

Objectius
•

•

•

Promoció del Col.legi i del sector
•

Convertir el Col.legi en el principal referent del sector a Catalunya

•

Prestigiar el Col.legi, involucrar els professionals del sector i promoure'n la col.legiació

•

Ser referent de gestió ètica i sostenible. Promoure el codi deontològic del Col.legi entre el col.lectiu

•

Incidir en les Administracions Públiques per al reconeixement de la professió all lloc que es mereix (dimensió catalana, espanyola i europea)

Mantenir la presència en la societat del col·lectiu i contribuir al creixement del ecosistema digital:
•

Talent, empreneduria i innovació, eixos de la nova societat del coneixement.

•

Treballar amb la indústria TIC per a la inserció i recorregut professional dignificat,

•

Promoure i facilitar escenaris de sortides professionals, guiant i assessorant estudiants i professionals

•

Potenciar la relació Universitat-Empresa, facilitar el desenvolupament dels professionals necessaris i la innovació

•

Potenciar la connexió entre pymes i grans corporacions per a assolir noves oportunitats per a la professió

•

Potenciar acords amb altres Col·legis i Associacions professionals. Promoure escenaris multi-disciplinars

Promoure la igualtat de gènere i d’oportunitats en el camp de l’enginyeria informàtica (Objectiu ODS nro 5)
5.5 Assegurar la participació de les dones i la igualtat d'oportunitats en lideratge a tots els nivells decisoris polítics, econòmics y públics
5.b Millorar l'ús de la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'empoderament de les dones

Valors de la candidatura
•
•
•
•
•
•

•

Professional, ètica, amb experiència i integradora
Transversal i multidisciplinar
Respectuosa amb la feina feta
Encarada al futur
Preparada per al diàleg, el consens, i la integració raonable amb
els altres col·lectius TIC
Coneixedora de les Administracions Públiques, les grans
corporacions, la petita i mitjana empresa, la recerca i la universitat
i impulsora de l’emprenedoria.
Compromesa amb la societat

Potenciar les eines del COEINF...
Organismes
propis

Fundacions

Entitats Afins

Relacions amb
altres entitats
Telecos.cat: La Nit

CIOs.cat

Tribunal Arbitral del COEINF

ISACA Barcelona

AQPE
CatPl.cat
Comissió de Peritatges

Internet Society
APTICC
Universitats

CatEI.cat
Consejo de Colegios de
Ingenieria en Informática

Intercolegial

NAF

Admin. Públiques
MWCapital
CTecno

AciFP.cat

BCN Digital Talent
Sinergia

Proposta de futur

Consolidar el projecte
sortint: AQPE, APTICC,
STEM, DonesCOEINF.

Reconeixement legal,
dignificació de la
professió i lideratge del
sector informàtic a
Catalunya

Incrementar el número
de col.legiats,
prestigiar el
Col.legi, renovar el
compromís social i
exercir de referent per
la Societat

Integrcció de les dones
en els òrgans de
govern, adaptació del
Col.legi a la Llei
d'Igualtat i elaboració
de recomanacions al
sector

Reivindicar el paper
central de l'enginyeria
informàtica en la
Societat del
Coneixement. Actuar
d'enllaç entre tots els
actors per impulsar-la

Un slogan

Liderem i som referent
de la societat digital

La candidatura: proposta de Comissió de Govern
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Computació Quàntica
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Les àrees


Nova Industrialització: Benito Cerrillo



Ciència, Art i Tecnologia de la Computació: Oscar Sala



Bioinformàtica: Pilar Oller



Intel.ligència Artificial: Javier Vázquez Salceda



Promoció de la dona i vocacions STEAM: Assumpta Rocosa



Tecnologia aplicada a ciutats i territoris: Jordi Cirera



Serveis i Relacions Institucionals: Javier Gallego



Acció Social i Voluntariat TIC: Txema Rodríguez



Assumptes Jurídics: Eduard Elias



Empreses: Mercè Escolà



Relacions Internacionals: Jordi Iparaguirre

La unió i integració amb els altres
col·legis i associacions


Ens mantindrem positius i receptius a les propostes i obligacions legals.



Afavorirem els processos de coordinació, integració i unió sempre que no
suposin una menysvaloració de la professió



Treballarem per a l’equiparació de la dignitat i els drets i deures entre tots
els col·legis i associacions germans.



Col·laborarem en la millora de les condicions dels col·legiats i col·legiades,
defensant els seus drets sense perjudicar els interessos dels altres
professionals.



Vigilarem per la salut econòmica del col·lectiu i per extensió de la del
COEINF.

