
 
A les reunions de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (COEIC) i de la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (AEIC) de 24 de gener de 2022, a més de les actuacions de gestió ordinària, 
s’han pres els següents  
 
ACORDS 
 
Aprovar els censos provisionals per a les eleccions d’AEIC i COEIC i sotmetre’ls a 
informació pública durant el termini d’un mes. 
 
Interpretar el Reglament de Comissions en el següents termes: 

• Possibilitat de vàries vicepresidències a les comissions, fins a un màxim de tres. 

• Exigir per a l’extinció dels grups de treballs els mateixos requisits establerts per 
a la seva constitució. 

• Que les presidències de les comissions només puguin ostentar-les persones 
col·legiades i/o associades. 

 
Elaborar un estudi de la transició energètica i la descarbonització a Catalunya. 
 
Constatar les disposicions estatutàries referides al català, ratificar tots els acords presos 
d’antuvi per les Juntes en relació amb aquest tema i proposar a l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya que aquesta Associació es postuli 
a la Conselleria com a institució de participació dels col·legis professionals al Pacte 
Nacional per la Llengua.  
 
Signar dos contractes de col·laboració entre la Delegació del Vallès i la Fundació 
Cultural Privada Caixa Terrassa i el Teatre-Auditori Sant Cugat . 
 
NOMENAMENTS 
 
El Sr. Jesús Arribas Martínez com a nou president de la Comissió d’Acció Social en 
substitució del Sr. Estanislau Sunyer a qui s’agraeix la tasca desenvolupada. 
 
El Sr. Marc Oliva Carbonell com a nou president de la Comissió de Canvi Climàtic, en 
substitució de la Sra. Concha Zorrilla a qui s’agraeix la tasca desenvolupada. 
 
Dos vicepresidents a la Comissió d’Energia: Els Srs. Joan Puertas (president del GT 
d’Energies Primàries i del GT de l’H2) i Lluis Pinós (president del GT de Transport, 
Distribució i Comercialització d’Energia Elèctrica).  
 
INFORMACIÓ 
 
Reunió amb el Sr. Albert Castellanos, secretari Empresa i Competitivitat i la Sra. Natàlia 
Mas, directora general Indústria, en relació amb el Pacte Nacional per a la Indústria. 
 
Presentació d’al·legacions a l’avantprojecte de reforma de la Via Laietana. 
 
Lliurament del I Premi Miquel Biada i Bunyol al Sr. Santiago Montero. 
 
Presentació del document de prioritats i reptes de Comissions 2022 i canvi de la data de 
la Convenció Comissions, que es preveu pel dia 12 de maig de 2022.  
 
 
Barcelona, febrer de 2022 


