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Reglament intern de Comissions 
  
 
1.- Introducció 
 
Les Comissions són la veu dels Enginyers Industrials de Catalunya, i generen debat, 
reflexió i anàlisi per difondre coneixement entre el col·lectiu i a la societat. Alhora 
promouen la xarxa entre els seus membres i la resta de professionals i agents del 
sector. Els seus debats i posicionaments tècnics són independents per influir d’una 
manera positiva a la societat, essent prescriptors d’opinió i així reforçar la marca de les 
institucions. 
 
D’acord amb els articles 25 i 39 dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya aprovats el 13 de 
desembre de 2018, les comissions delegades, comissions tècniques i altres 
mecanismes de participació al Col·legi i a l’Associació (en endavant anomenades 
conjuntament com les institucions) es desenvoluparan en disposicions específiques. 
 
Fruit d’aquesta voluntat de regulació concreta, es presenta un nou enfocament general 
de les comissions que vol ajustar-les a l’estratègia general de les institucions, adaptar-
les a la demanda i a les necessitats del mercat; participar en l’agenda pública i plans 
estratègics de les administracions; generar continguts de debat i reflexió; afegir gestió 
al seu funcionament; gestionar activament la transversalitat, la territorialitat i la 
cooperació; definir plans d’actuació anual; assegurar la coordinació dels diferents 
plans i incorporar els ingressos i les despeses corresponents. 
 
S’exclouen d’aquest reglament les comissions delegades, formades per un 
president/a, necessàriament un membre dels òrgans de govern de les institucions, i 
per les persones que aquests òrgans de govern designin per a cada cas. La seva 
durada limitada al termini de la Junta de Govern o Directiva que l’hagi creat, i el fet que 
només tinguin cura dels assumptes concrets que se’ls hagi atribuït dins d’una àrea 
determinada, impliquen unes característiques diferents a la de la resta de comissions 
de les institucions, motiu pel qual no els hi és aplicable aquesta regulació. 
 
També s’exclouen d’aquest reglament les agrupacions que són transversals a diferents 
col·legis o associacions i que, amb caràcter més o menys permanent, desenvolupen 
actuacions conjuntes d’interès comú. Per aquestes agrupacions cal tenir en compte la 
necessitat d’interessos i regulacions diferents a les exclusivament pròpies de les 
institucions i amb una regulació específica i potser concreta per a cada circumstància. 
 
 
2.- Les Comissions 
 
Les Comissions són òrgans interns de les institucions, sense personalitat jurídica i de 
durada indefinida, que reuneixen persones amb interessos o model d'exercici comuns, 
que hi participen de manera voluntària, altruista i sense ànim de lucre. 
 
La seva activitat ha de ser expressió de la vitalitat de les institucions dels enginyers i 
han de tenir una funció integradora, ser punts d’atracció, ser plataformes de suport que 
ajudin a mantenir al dia la professió i ser la màxima expressió del seu exercici i de les 
activitats tècniques, culturals i lúdiques dels seus membres i de tercers. 
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Les activitats de tot caire que promoguin han de tenir l’objectiu de beneficiar al màxim 
nombre de persones integrades a les institucions i a la societat en general, i no només 
els seus membres o persones interessades. 
 
La seva constitució i dissolució és competència de l’òrgan de govern de la institució o 
les  institucions on s’integri, que vetllarà també perquè la seva actuació s’ajusti al pla 
general de funcionament del Col·legi i/o Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. Aquesta funció d’integració i coordinació correspon a qui ostenti la 
presidència del Comitè Permanent de Comissions Tècniques i d’Activitats, que en 
aquest moment correspon estatutàriament a una vicepresidència de l’Associació. 
 
 
3.- Tipologia de comissions 
 
3.1.- Les Comissions Tècniques 
 
Són agrupacions de persones que treballen aquells aspectes genèrics relacionats amb 
les qüestions tècniques que conformen la professió. 
 
Les seves funcions són: 
a)  Canalitzar el coneixement, experiència i interessos dels sectors a què es refereixen. 
b)  Organitzar i gestionar jornades, seminaris, ponències, visites, informes i, en general 

tota classe d'activitats per sí soles o en col·laboració d’altres institucions o 
organismes. 

c)  Promoure publicacions en el sectors a què es refereixen. 
d)  Promoure el debat i l’harmonització de la normativa que afecti al sector específic. 
e)  Promoure i facilitar la formació continua dels professionals i el seu perfeccionament 

acadèmic i pràctic i col·laborar amb l’activitat formativa de les institucions. 
f)  Promoure la incorporació i participació activa de professionals joves en el sector i a 

la comissió. 
g)  Elevar als òrgans de govern de les institucions les propostes d’acords i/o actuacions 

que es considerin més convenients i oportunes i posar en el seu coneixement 
aquelles situacions que al seu parer requereixin la seva intervenció davant de 
qualsevol autoritat i organisme, relacionat amb el sector a què es refereix. 

h)  Actuar en representació de les institucions en temes directament relacionats amb 
els sectors a què es refereixen, quan els òrgans de govern els hi hagin delegat 
concretament aquesta representació. 

i)  Establir les relacions que es considerin adients amb col·lectius d’altres professions 
amb competències concurrents en el sector afectat. 

j)  Qualsevol altra funció coherent amb les funcions exposades  
 
3.2.- Les Comissions Institucionals 
 
Són agrupacions de persones relacionades pel seu model d'exercici professional o per 
característiques comunes alienes a la tècnica. 
 
Les seves funcions són les mateixes que les tècniques. 
 
3.3.- Les Comissions Socials 
 
Són agrupacions de persones amb similars interessos culturals o lúdics, aliens a 
l’àmbit professional. 
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Les seves funcions són organitzar i gestionar jornades, seminaris, ponències, visites, 
informes i, en general tota classe d'activitats, per si soles o en col·laboració d’altres 
institucions o organismes, i les establertes a les lletres g), h), i) i j) dels apartats 
anteriors. 
 
 
4.- Àmbit territorial 
 
Les comissions tenen àmbit territorial de tot Catalunya, sens perjudici que poden existir 
comissions que per la seva particularitat tenen un àmbit territorial superior. 
 
Les institucions dels enginyers facilitaran a les comissions els mitjans tecnològics 
necessaris per a fomentar la participació de tot el territori, per compartir informacions, 
per intercomunicar informalment, per plantejar qüestions àmplies, per sondejar 
predisposicions, per escoltar, per anticipar noves problemàtiques i per donar a 
conèixer, també, iniciatives, propostes i posicionaments. Es promourà l’organització i 
desenvolupament d’activitats a totes les seus socials, sens perjudici de la possibilitat 
d’organitzar-ne també a fora de Catalunya.  
 
 
5.- Formes d’integració a les comissions  
 
5.1.- Les persones membres 
 
Són membres de les comissions les persones integrades a les institucions que 
voluntàriament s’hi inscriguin i també per persones no integrades que ho sol·licitin i 
siguin acceptades per acord del comitè executiu de la comissió, òrgan que es definirà 
amb posterioritat en aquest reglament. 
 
Per formar part de les comissions cal una sol·licitud escrita dirigida a la seva 
presidència o, cas que es tracti d’una comissió de nova creació, a les persones que 
ostentin la màxima representació dels òrgans de govern de les institucions. 
 
Són drets dels membres: 
 
a)  Participar de manera activa a les activitats que es desenvolupin. 
b)  Participar en els debats i estudis, aportant punts de vista. 
c)  Identificar-se com a membre de la comissió. 
d)  Gaudir de tots els serveis i mitjans que s’arbitrin per al bon funcionament de la 

comissió. 
e)  Ser elegible per als càrrecs de la comissió. 
f)  Ser informat dels ingressos i despeses de la comissió. 
g)  Dirigir al comitè executiu de la comissió propostes per tal que siguin incloses a 

l’ordre del dia de les seves reunions, si aquella ho considera procedent.  
 
Són deures dels membres: 
 
a)  Complir les prescripcions d’aquest Reglament i els acords que adopti la comissió. 
b)  Prestar ajuda o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, en les 

activitats, debats i estudis que s’efectuïn, fent aportacions de coneixements. 
c)  Acomplir fidelment les funcions inherents al càrrec que exerceixin o que 

expressament se’ls encomanin.  
d)  Promoure el reconeixement de la comissió com a referent en el seu àmbit. 
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e)  Assistir a les reunions que es convoquin. El comitè executiu de la comissió podrà 
reconduir com a persones vinculades a les persones membres que, de manera 
injustificada, no participin activament a les comissions. 

 
5.2.- Les persones vinculades 
 
Les persones que tinguin interès per una temàtica de les comissions i no vulguin ser-
ne membres, podran incorporar-s’hi com a persones vinculades. 
 
També es consideraran persones vinculades les que hagin explicitat d’alguna manera 
a les institucions el seu interès pels sector de la comissió (participant en alguna 
activitat concreta, cursant un curs de la temàtica concreta, etc) fora que manifestin la 
seva voluntat de no tenir aquesta consideració. 
 
Les persones vinculades tindran dret a informació de les activitats de les comissions, 
que podrà ajustar-se a les seves circumstàncies concretes.  
 
 
6.- Estructura de les comissions 
 
Les comissions comptaran amb una reunió de membres de comissió i un comitè 
executiu format per una presidència, una vicepresidència i, com a mínim, dues 
vocalies. 
Podran també comptar amb portaveus, secretaris, consells de referència i grups de 
treball. 
 
6.1.- El Comitè Permanent de Comissions Tècniques i d’Activitats 
 
Per fomentar la cooperació, l’anàlisi i l’elaboració d’informes i propostes, per coordinar 
la constitució, les activitats i els mètodes de treball de les comissions, i per vetllar pel 
respecte de les orientacions estratègiques establertes pels òrgans de govern de les 
institucions, existeix un Comitè Permanent de Comissions Tècniques i d’Activitats, 
constituït pels presidents de les diferents comissions. 
 
Correspon a aquest Comitè impulsar, promoure, i orientar, d’acord amb les prioritats 
estratègiques decidides pels òrgans de govern i la generació col·lectiva de 
coneixements, d’anàlisis i propostes estratègiques, utilitzant els instruments de 
cooperació necessaris. 
 
El presidirà qui designin els òrgans de govern de les institucions, que en aquest 
moment és un vicepresident/a de l’Associació. N’ostentarà la secretaria qui tingui 
aquest càrrec a l’Associació, qui  podrà delegar les funcions en la persona que ostenti 
la direcció de l’Àrea de les institucions que gestioni les comissions. 
 
6.2.- Les reunions de la comissió 
 
Els membres de les comissions es reuniran prèvia convocatòria del seu comitè 
executiu, qui fixarà l’ordre del dia de la reunió. 
 
Les reunions podran ser de tots o alguns dels membres, presencials o no presencials, 
utilitzant els mitjans telemàtics adequats, i tindran com a finalitat última debatre sobre 
els punts de l’ordre del dia, explicitar les inquietuds del sector concret i proposar 
actuacions. 
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Quan les comissions es reuneixin es redactarà un resum dels temes tractats i els 
acords que s’han pres que, amb el  vistiplau de la presidència de la comissió, serviran 
per elaborar la seva memòria anual d’activitats. El resum es farà arribar a qui ostenti la 
presidència del Comitè Permanent de Comissions Tècniques i d’Activitats i a l’Àrea de 
les institucions que gestioni les comissions. 
 
6.3.- El comitè executiu de la comissió 
 
La direcció de la comissió estarà encomanada a un comitè executiu composat per un/a 
president/a, un/a vicepresident/a i un nombre mínim de dos vocals, que seran elegits 
per qui ostenti la presidència entre els membres de la comissió. La pertinença al 
comitè executiu no està sotmesa a temporalitat. 
 
Es promourà que en formin part persones joves, persones de cada demarcació i 
Delegació així com el compliment del Decàleg de Bones Pràctiques en temes 
d’Igualtat, Tecnologia i Futur aprovat pels òrgans de govern de les institucions. 
 
Són funcions del comitè executiu de la comissió: 
 
a)  Definir i implantar el pla d’actuació i el pressupost corresponent, que hauran d’estar 

en  línia amb l’estratègia de les institucions. Com a regla general, les comissions 
seran econòmicament autosuficients i anualment el seu comitè executiu debatrà un 
pla d’actuacions i un pressupost, que haurà de preveure les despeses i els 
ingressos per fer-hi front. Les aportacions que hagin d’efectuar les institucions per 
raó de despeses extraordinàries i a càrrec del pressupost general exigiran 
aprovació expressa de qui ostenti la presidència del Comitè Permanent de 
Comissions Tècniques i d’Activitats. 

b)  Desenvolupar les activitats, debats i estudis. 
 
La pertinença al comitè executiu de la comissió no implica cap retribució, però els seus 
membres podran percebre les despeses justificades que s’ocasionin. 
 
L’assistència a les reunions al comitè executiu serà obligatòria i aquest òrgan podrà 
proposar el relleu com a membres als seus components que, de manera injustificada, 
no participin activament almenys en el 30% de les reunions. 
 
6.4.- La presidència de la comissió 
 
La presidència de la comissió és qui lidera la tasca del seu comitè executiu, potencia la 
seva visibilitat i ostenta la responsabilitat de la seva correcta actuació. És també qui 
proposa i supervisa, si escau, les vies de finançament del pla d’actuació, formalitza la 
incorporació de les persones membres i vinculades, nomena els presidents dels grups 
de treball i la resta de persones que formen l’estructura de la comissió. 
 
El nomenament i cessament del president/a correspondrà als òrgans de govern de les 
institucions, que nomenaran preferentment persones que, siguin o no membres de la 
concreta comissió, formin part dels seus òrgans de govern o de la Junta de 
Representants de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Els membres de 
la comissió poden fer propostes a qui ostenti la presidència del Comitè Permanent de 
Comissions Tècniques i d’Activitats, que serà qui proposi el/la candidat/a que consideri 
més adequat/da i el/la convidi a efectuar una presentació als òrgans de govern del pla 
d’actuació de la comissió abans del seu nomenament. 
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La durada del càrrec serà de quatre anys, amb possibilitat  de renovació consecutiva  
a decisió dels òrgans de govern de les institucions. 
 
El vicepresident/a substituirà al president/a en aquelles ocasions de força major o quan 
així li demani el president/a. Tindrà també les funcions concretes que li delegui qui 
ostenti la presidència. 
 
6.5.- El/la portaveu i secretari/a de la comissió 
 
A les comissions podran existir un/a portaveu i un/a secretari/a. 
 
Les seves missions seran, respectivament, atendre les necessitats de comunicació a 
tercers en relació amb el sector de la comissió i la gestió de la documentació de la 
comissió. 
 
Cas que no existeixin, les seves funcions correspondran al president/a. 
 
6.6.- El Consell de referència de la comissió 
 
En el si de les comissions podran existir consells de referència, com a òrgans on 
s’integraran persones de reconegut prestigi en el sector de la comissió i la funció dels 
quals és proposar i aconsellar al comitè executiu de la comissió. 
 
Es reuniran prèvia convocatòria del comitè executiu de la comissió, qui fixarà l’ordre 
del dia de la reunió, que podrà ser presencial o no presencial i utilitzant els mitjans 
telemàtics adequats. 
 
6.7.- Els grups de treball de les comissions 
 
En el si de les comissions, o transversals a diferents comissions, poden existir grups 
de treball que reuneixen persones especialment interessades en aspectes concrets del 
sector/s de la comissió/ns. 
 
Tenen la missió d’estudiar, dictaminar i assessorar en un tema concret, a més 
d’organitzar i gestionar jornades, seminaris i ponències, per la qual cosa poden tenir 
una durada determinada o indefinida d’acord amb l’assumpte al qual es refereixin, i les 
activitats que promoguin també han de tenir l’objectiu de beneficiar al màxim nombre 
de persones integrades a les institucions i a la societat en general, i no només els seus 
membres o persones interessades. 
 
Per constituir un grup de treball caldrà una proposta de la comissió o comissions 
interessades que determini quin serà el tema concret a que es referirà el grup de 
treball, la seva durada i l’organització de funcionament que es preveu inicialment. La 
proposta es comunicarà a qui ostenti la presidència del Comitè Permanent de 
Comissions Tècniques i d’Activitats, qui prendrà l’acord de constitució previ debat als 
òrgans de govern si ho considera convenient. 
 
El president/a de la comissió, previ coneixement del comitè executiu de la comissió i 
de la presidència del Comitè Permanent de Comissions Tècniques i d’Activitats, 
nomenarà al president/a del grup de treball, que no caldrà que ostenti, ni amb caràcter 
preferent, la condició de membre del òrgans de govern de les institucions ni de la 
Junta de Representants de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
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El seu funcionament serà similar al regulat per a les comissions amb les següents 
particularitats: 
 

- Podran comptar amb persones vinculades només si el seu comitè executiu ho 
considera convenient. 

- Si un grup de treball és intern d’una sola comissió, qui n’ostenti la presidència 
formarà part del comitè executiu d’aquesta comissió. 

- Si un grup de treball fos comú a vàries comissions, els presidents de totes les 
comissions implicades formaran part del comitè executiu del grup de treball. 

- Si la comissió compta amb grups de treball, la presidència de la comissió 
supervisa la seva actuació amb una relació fluïda amb els presidents dels 
grups de treball.  

 
6.8.- La gestió de les comissions 
 
Les principals tasques de les comissions les fan els seus membres de manera 
altruista, sens perjudici que les institucions posin al seu servei espais, materials i una 
col·laboració adequada de gestió. 
 
Si les possibilitats pressupostàries de les institucions ho permeten es podran 
contractar una o vàries persones amb tasca de gestor/a de les comissions i grups de 
treball. El seu nomenament correspondrà a la direcció general de les institucions, i 
s’integrarà funcionalment i orgànicament a l’Àrea que gestioni les comissions, sens 
perjudici que treballi tècnicament sota les instruccions del president/a de la comissió. 
 
Les principal funcions del gestor/a són: 
 
a) Dinamitzar la comissió. 
b) Donar suport a l’execució del pla d’actuació. 
c) Impulsar projectes. 
d) Cercar vies de finançament dels projectes. 
e) Gestionar, acompanyar i assessorar els projectes. 
f) Generar sinèrgies entre els membres de la comissió. 
g) Establir aliances amb tercers i internacionals. 
h) Detectar i contactar amb possibles membres o persones vinculades a la comissió. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.- A partir de l’entrada en vigor del present 
reglament, les subcomissions actualment existents a les institucions dels enginyers es 
consideraran grups de treball d’acord amb el present document. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.- Les persones que a l’entrada en vigor del 
present reglament ostentin presidència a les comissions es mantindran en funció dels 
càrrecs fins que es produeixi a un nou nomenament o ratificació pels òrgans de govern 
de les institucions. A partir de la data d’aquest acord dels òrgans de govern començarà 
a comptar el primer termini de quatre anys previst en aquest reglament, i no es 
computarà el període anterior. 


