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1. Informació institucional 

La Demarcació de Lleida té 362 adscrits, 285 col·legiats/associats i 77 socis escolars. Dels quals 43 

s’han inscrit aquest any, 7 col·legiats/associats i 36 socis escolar. 
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1.1 Cens de la Demarcació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Junta Col·legi 
La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col·legiats adscrits a la 

demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any.  

 

La Junta Directiva  és l’òrgan rector de la Demarcació. 

 

Aquest anys i d’acord amb els estatuts cada dos anys s’han de convocar eleccions per la renovació 

de la meitat dels càrrecs. Aquest any electoral han entrat a formar part de la Junta nous membres que 

es van presentar en una sola candidatura, els quals van prendre possessió en Junta General 

Extraordinària del 5 de juny.                 
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.  
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1.3  Junta Associació 

La Junta de l’Associació, forma part de la Junta de Representants de l’Associació d’Enginyers 

Industrials de Catalunya. 



2. Relacions Institucionals 
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Membres de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de la Generalitat de Catalunya.  

 

Membres de la Comissió Agents de la Seguretat Industrial del SSTT d’Empresa i Coneixement a 

Lleida. 

 

Visita institucional amb el Delegat SSTT del Departament d’Empresa i Ocupació, Sr. Ramon 

Alturo.  
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Membres de la nova Comissió Local de Pobresa Energètica de l’Ajuntament de Lleida. 

 

Participació en la sessió de participació en el Pla de Mobilitat Urbana de Lleida convocada per 

l’Ajuntament de Lleida. 

 

Membres de Comissió d’assessorament dels diferents projectes i línies de treball de la 

Fundació Lleida 21 de l’Ajuntament de Lleida. 

 

Membres del Consell Assessor del POUM de l’Ajuntament de Lleida. 

 

Membres del Consell Participatiu de l’Agència de l’Energia de Lleida. 

Concurs d'Idees en estalvi i eficiència energètica: 

 

Constitució jurat i presentació de propostes i resolució al Concurs d'Idees 

Energia adreçat als enginyers industrials amb l'objectiu impulsar estratègies 

en l'àmbit de l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en edificis 

i equipaments municipals.  

 

Convocatòria de la segona edició del Concurs d’Idees en estalvi i eficiència 

energètica amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, i la presencia de 

l’Escola  Politècnica Superior de la UdL com a jurat. Projecte guanyador: 

Coberta fotovoltaica per a la producció de calor i fred, presentat per MAFO 

ENGINYERIA SL, Ramon Navés Sellart. 
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Membres del Patronat de la Fundació de la Universitat de Lleida. 

  

Presentació de les nostres entitats als nous estudiants de Màster en Enginyeria Industrial a l’EPS-UdL. 

 

Participació en la Fira de l’ocupació de UdL Treball juntament al la Mútua d’enginyers. Sorteig d’un 

dron entre els participants estudiants de Grau i Màster en Enginyeria. 

 

Patrocinadors del Premi Millor Expedient Acadèmic i del Premi Enginyers al Millor Treball de Fi del 

Màster en Enginyeria Industrial de l’EPS de la UdL. 

 

Participació en el sopar antics alumnes EPS on es lliura, entre d’altres, el premi al Millor  Expedient de 

la titulació de Màster en Enginyeria Industrial. Guanyador: Alejandro Solans Baron 

 
Visita institucional amb el rector, Sr. Roberto Fernández Díaz. 

 

Presentació del COIEC/AEIC a la 6 à promoció Màster en Enginyeria Industrial d’EPS-UdL a La 

Llotja de Lleida, juntament amb La Mútua dels Enginyers i la Caixa d’Enginyers a l’Auditori Enric 

Granados de Lleida. 
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Membres del jurat dels Premis a la Innovació Tecnologia i Seguretat en el disseny de Màquines 

Agrícoles de la Fira de Sant Miquel de Lleida.  

 

 

Conveni de col·laboració entre El Gremi, Agrisec i la Demarcació de Lleida per establir un marc 

de relacions de col·laboracions per tal de millorar els serveis als associats.  

 

 

Presència als actes institucionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, Col·legi d’Enginyers 

Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials, Col·legi d’Economistes i el Gremi. 

 

 

Altres visites institucionals i empresarials, Diputació de Lleida amb el Sr. Antoni Fo, Romero 

Polo amb Sr. Agustí Bordalba i Bon Àrea de Guissona amb  Sr. Jaume Alsina. 



 3. Activitats desenvolupades 
 

 

 

3.1 Jornades i Conferències 
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Jornada sobre els drets de les persones usuàries davant de les empreses distribuïdores i 

comercialitzadores d’electricitat. Departament d’Empreses i Coneixement en les instal·lacions del CaixaForum 

de Lleida.  

  

Col·laboració en la Jornada de com certificat les instal·lacions de protecció passiva?. Clúster de 

Seguretat contra Incendis en les instal·lacions del CETILL. 



3.2 Actes socials i culturals 
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Festivitat de Sant Josep. Visita a la CH de Camarasa i Calçotada al Restaurant 

La Noguera a Sant Llorenç de Montgai.  



Memòria 2018 EIC-Lleida 

 

9è Torneig de Pàdel en les instal·lacions esportives del club EKKE de Lleida. 
 

 

XXXIII  Campionat de Tennis en les instal·lacions del Club Tennis Lleida. 

   

Sopar d’Estiu i lliurament de premis del Campionat de Tennis i del Torneig de Pàdel, i 

sorteig de regals per a tots els assistents amb la col·laboració d’entitats i empeses 

de Lleida. 
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Formació d’un nou equip de Futbol-7 per participar en la competició de LliguesLleida 

en la categoria de aficionats de 1a.  

XVIII Open Enginyers de Golf celebrat al Raimat Golf Club de Lleida amb  més 

de 100 inscrits. El 16 de setembre Campionat juvenil. Acte patrocinat per empreses 

i entitats de Lleida. 
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Presentació dels projectes finalistes al Premi Enginyers 2018 davant d’un tribunal 

format per membres de la Demarcació i de l’EPS. Guanyador Fernando Robles López, 

Diseño de un difusor con CFD. 

Sopar de Germanor a la Finca Prats i lliurament d’insígnies als nous col·legiats, i 

lliurarem Premi al Millor Projecte de fi del Màster . 
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Concurs de Nadales de la Demarcació  

Visita del Pare Noel i lliurament dels premis del concurs de Nadales. 




