
ACTA 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DELEGACIÓ DEL VALLÈS DEL COEIC 
 
ASSEMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ DEL VALLÈS DE L'AEIC 
25 de febrer de 2021 

 
 
Assisteixen: 
Francesc Figueras, German Palacín, Miquel Portell, Miquel Àngel Fos, Dani Garcia-Almiñana, 
David González, Pere Figueras, Emilio Pérez Diéguez, Nuri Español, Anna Secanell 
Assistents no membres de Juntes: Jordi Creixell, Sergi Martínez-Abarca,  
 
 
 
TEMES TRACTATS 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les Actes de les reunions anteriors del 22 d’octubre 
de 2020 
 

2. Informe dels Presidents: 
 
- Estat obres: German comenta que tenim problemes amb la climatització. Per 

aquest motiu hem decidit fer una auditoria per part d’una empresa externa.  
 

- Projecte Vallès: ens darrers mesos s’ha concretat: 
 

o La Càtedra Enginyeria i Empresa: el director serà en Dani Garcia-
Almiñana. Ell ja havia estat director de la càtedra Telstar. 
 

o Fundació Enginyeria i Futur 
 

En Francesc demana que en Pere Homs expliqui el Projecte Vallès a les juntes de 
la Delegació el més aviat possible. Demana la màxima assistència per part dels 
membres de les juntes a aquesta reunió. 
 

- En les passades eleccions de l’any 2018 es van incorporar persones a la junta que 
per diferents motius no han participat de les reunions. Després d’haver-hi parlat, en 
German explica que la idea és fer una renovació del càrrec en les properes 
eleccions. En concret, en Rubén Franco. 
En German troba important incorporar persones que treballin amb enginyeries 
grans. En aquest sentit es va reunir amb en Joan Gallostra i va copsar un interès 
per formar part, no formalment, però sí presencialment. En Joan va proposar una 
persona del seu equip perquè participi en les juntes: en Xavier Llasera. 
Posa a consideració de les juntes aquesta iniciativa. Els assistents estan d’acord 
en incorporar-lo. 
 

- Al maig del 2022 hi haurà eleccions del 100% de l’AEIC i COEIC, tant a Barcelona 
com a territori.  
 

- Francesc explica la reunió de les juntes de Barcelona. Informa que en Dani Puente 
s’ha anomenat President de la Comissió de Construcció, Urbanisme i 
Infraestructures. 

 
- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ens ha demanat formar part del jurat per 

adjudicar les obres de licitació de les obres del nou pavelló i piscina municipal. 
Francesc comenta que n’Esteve Font podria ser el candidat a fer de jurat en nom 
dels EIC. Es posa a consideració dels membres de les juntes. Ningú té cap 
objecció. 

- ConnectiEng Vallès: un èxit, amb 41 inscrits. 
 

Sabadell, 25 de febrer de 2021 


