
 
 
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 22 de novembre de 2021, a més de les actuacions de gestió 
ordinària, s’han pres els següents  
 
ACORDS 
 
Convocar les Junta de Representants AEIC i Junta General Ordinària COEIC del 14 de 
desembre de 2021 i el seu ordre del dia. 
 
Interposar recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Barcelona per l’accés 
a les places A1 d’enginyeria. 
 
Reinterpretar els acords de visat o certificat en relació amb les titulacions que tenen 
atribucions legals. 
 
Incorporar-se a l’Observatori per la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona (OBRA). 
 
Aprovar el compromís de les institucions dels Enginyers en la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (Declaració ODS). 
 
NOMENAMENTS 
 
De la presidència de la Comissió d’Enginyeria de la Salut (actualment el Sr. Marc Pérez) 
i del Sr. Ramon Maspons com a representants de les institucions dels Enginyers al Grup 
Interdisciplinari de Professionals Vinculats a la Salut (GIPS) constituït pel Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona. 
 
Dels Srs. Josep Zaldívar Portilla i Josep Serra Capmany com a representants de les 
institucions dels Enginyers a un grup de treball per elaborar una guia tècnica d’aplicació 
del REBT en quiròfans i UCIs, constituït a iniciativa de la TC-IE. 
 
De la Sra. Marta Guasch i al Sr. Ferran Garrigosa com a representants de les institucions 
dels Enginyers a una taula de treball d’estudi de com incorporar les plaques solars i 
derivats en el patrimoni cultural català, tant en monuments com en conjunts declarats 
BCIN, constituïda a iniciativa de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
 
INFORMACIÓ 
 
Celebració del sopar de la Demarcació de Tarragona. 
 
Celebració del VI Fòrum Indústria 4.0 on es va premiar l’empresa Splendid Foods.  
 
Celebració a la seu dels Enginyers d’un acte que van celebrar les entitats FOMENT-
PIMEC i on es va presentar el Manifest Impulsem les Renovables. 
 
Assistència a la reunió del Consejo Rector del Observatorio de la Ingeniería. 
 
Assistència a la reunió de la Taula Pacte Nacional per a la Indústria.  
 
 
 
Barcelona, novembre de 2021 


