
 

 
 

 
 

DISTINCIONS AL SR. JORDI GUIX ARMENGOU 
 

 
A la reunió de les Juntes de Govern i Directiva de 20 de març de 2017 es va ratificar 
l’acord de la Comissió Permanent i Comitè Executiu d’obrir l’expedient per concedir, si 
escau, les distincions de col·legiat d’honor i soci d’honor del Col·legi i l’Associació al 
Sr. Jordi Guix, qui va traspassar el dia 25 de febrer. 
 
 
NORMATIVA  
 
D’acord amb l’article 68 dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya 
 
Article 68. Distincions 
 
Per a casos especials degudament justificats i previ acord de la Junta General del 
Col·legi a proposta de la seva Junta de Govern, que al seu torn considerarà les 
propostes de les juntes directives de les demarcacions o delegacions, s’estableixen les 
distincions següents: 
 
Col·legiat d’honor, per a aquell col·legiat amb un mínim d’antiguitat de 25 anys que 
pels seus mèrits professionals i personals i per l’estima de què s’ha fet mereixedor, es 
consideri digne de posseir aquesta distinció. Un cop concedida haurà de donar-se’n 
testimoni en acte públic, en el qual es farà palesa la deferència en un document i un 
distintiu adients. 
... 
 
D’acord amb l’article 7 dels estatuts de l’Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. 
 
Article 7- Nombre i classes d’associats 
 
El nombre d’associats serà il·limitat. 
 
Són membres de l’entitat les següents classes d’associats o socis: socis numeraris, 
socis de grau, socis adherits, socis escolars i socis d’honor. 
 
...e) Socis d’honor: seran associats d’honor aquelles persones que pels seus serveis a 
la ciència, a la tècnica, a la indústria, a l’enginyeria o a l’Associació o Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya siguin considerades mereixedores de 
l’esmentada distinció per la Junta Directiva, la resolució de la qual caldrà que sigui 
confirmada en la primera reunió de la Junta de Representants que se celebri. Tal 
distinció perdurarà mentre subsisteixin les condicions que la van motivar. Estan 
exempts de pagament de qualsevol tipus de quota. 
 
 



 

 
 
FETS 
 
En relació amb l’activitat laboral, el Sr. Jordi Guix sempre la va desenvolupar en l’àmbit 
de l’enginyeria industrial des que va finalitzar els seus estudis a l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (promoció 72-73) 
 
- Enginyer de l'Oficina Tècnica de Ferrocarrils de la Maquinista Terrestre y Marítima, 

S.A. (1972 a 1976) - Enginyer Responsable del Departament d'Enginyeria de 
Ferrocarrils. 

 
- Professor d'ESADE els anys 80 / 90 on impartia assignatures de: Gestió de la 

seguretat industrial (Programa de direcció d’àrees funcionals) i Gestió de producció 
(Màster) 

 
- A l’àmbit sanitari (1976 a 2012) 
 Enginyer Consultor, Coordinador del Departament d'Estudis i Director de Projectes 

Corporatius d'Asepeyo. 
Gerent de la Clínica Asepeyo de Barcelona i de l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat. 
Membre de la Comissió Gestora i Membre Expert en Gestió Hospitalària en la Junta 
Directiva del Hospital del "Centro de Rehabilitación de Levante", de Valencia. 
Membre fundador del Cercle de Salut. 

 
En relació amb la col·laboració del Sr. Guix amb les institucions dels enginyers: 
 
Es va donar d’alta a les institucions el març de 1974 (fa més de 25 anys) i des de 2001 
fou vocal de la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
càrrec que va renovar els anys 2005 i 2009. A la Junta Directiva de l’any 2011 va 
ostentar el càrrec de Delegat de Serveis i l’any 2013 es va presentar i fou elegit com a 
Vicepresident Primer, càrrec que va exercir fins a la seva defunció. 
El mateix any fou elegit Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
 
A les institucions dels enginyers va ocupar, a més del Deganat i la Vicepresidència, els 
càrrecs de: 
 

 President de la Subcomissió de Projectes de la Comissió de Gestió Empresarial. 

 President de la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica. 
 
Com a representant de l’Associació i del Col·legi va participar en diferents entitats 
com: 
 

 Membre del Consell de Govern i Interventor de l’INEC, Institut d'Enginyers de 
Catalunya. 

 Vicepresident de l’ICT, Institut Català de Tecnologia. 

 Vicepresident i posteriorment President de l’IDES, Institut d'Estudis de la Seguretat. 

 Membre del Consell d'Administració de Firmaprofesional. 

 Membre del Consell Assessor Universitari de la UIC, Universitat Internacional de 
Catalunya. 

 Membre del Consell Assessor de l’IRTA. 

 President de l’AQPE, Agency for Qualification of Professional Engineers. 

 Membre de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya. 



 

 
 

 Membre del Consell Exterior i de Relacions amb la Unió Europea de la Generalitat 
de Catalunya. 

 Membre del patronat de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic. 
 
 
AL·LEGACIONS 
 
En relació amb el Col·legi, la distinció exigeix que el professional tingui una col·legiació 
mínima de 25 anys (circumstància que es dóna en la persona del Sr. Jordi Guix) i que 
“pels seus mèrits professionals i personals i per l’estima de què s’ha fet mereixedor, es 
consideri digne de posseir aquesta distinció”. 
 
En relació amb l’Associació, la distinció exigeix “serveis a la ciència, a la tècnica, a la 
indústria, a l’enginyeria o a l’Associació o Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya”. 
 
El Sr. Jordi Guix va destacar professionalment per la seva activitat en l’àmbit de 
l’enginyeria industrial tant en l’àmbit docent com en l’àmbit de la gestió en el camp 
sanitari on va ostentar diversos càrrecs, i, principalment, va destacar per la seva 
dedicació a les institucions dels enginyers, Col·legi i Associació, tant en l’àmbit intern 
de les comissions com en l’àmbit extern amb la seva participació a les Juntes de 
Govern i Directiva durant més de setze anys. Participació que va culminar amb el 
deganat i la vicepresidència primera des de l’any 2013 fins al seu traspàs. 
 
Per raó de l’estima de la qual es va fer mereixedor i per la seva dedicació professional 
i a les institucions dels enginyers, les Juntes de Govern del Col·legi i Directiva de 
l’Associació, en la seva reunió del dia 22 de maig, van aprovar per unanimitat, donar 
per finalitzat l’expedient administratiu, considerar acreditada la col·legiació del Sr. Jordi 
Guix durant més de 25 anys i els mèrits professionals i personals dels Sr. Jordi Guix i 
els seus serveis a l’Associació i al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
 
ACORD 
 
I en base al que s’ha indicat anteriorment les Juntes de Govern i Directiva van acordar 
per unanimitat: 
 

 Proposar a la Junta General la concessió de la distinció de col·legiat d’honor a títol 
pòstum al Sr. Jordi Guix Armengou. 

 Acordar la concessió de la distinció de soci d’honor a títol pòstum al Sr. Jordi Guix 
Armengou, i sotmetre aquest acord a ratificació, si escau, a la propera Junta de 
Representants que se celebri. 

 
Pel cas que la Junta General acordi i/o la Junta de Representants ratifiquin la 
concessió de les distincions, es va acordar també per unanimitat la convocatòria d’un 
acte públic per fer palesa la deferència en un document i un distintiu adients. 
 
 
Barcelona, 30 de maig de 2017 


