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En aquest document es detallen les actuacions realitzades des de la Delegació al llarg 
de l’any 2020, marcat per la pandèmia mundial de Covid-19, que ens va obligar a rein-
ventar la manera de treballar i de relacionar-nos amb el nostre col·lectiu. És a dir, vam 
accelerar la digitalització de la Delegació, realitzant la formació,  jornades, reunions de 
les juntes, entre d’altres, de manera telemàtica. Paraules com Zoom, Teams... han pas-
sat a formar part del nostre dia a dia.  
 
L’any 2020 també va ser  un any en el que es comença a gestar l’anomenat Projecte 
Vallès: un nou model, potent, integrador, que farà més present la proposta de les entitats 
dels Enginyers Industrials de Catalunya - Associació i Col·legi- als enginyers i empreses, 
en aquest cas, a les comarques més industrials del país. Un model que servirà encara 
millor als interessos dels associats i col·legiats, actuals i potencials. 
 
I per últim, però no menys important, l’any 2020  va ser l’any en el que la Delegació del 
Vallès, després de gairebé 70 anys, ha canviat de seu al Carrer Indústria, 18 de Saba-
dell. 
 
Un any de molts canvis, de present i de futur, on el Vallès hi és present per reforçar un 
dels principis dels Enginyers Industrials de Catalunya: som una entitat i només una -As-
sociació i Col·legi- que vol estar a prop de tots els seus membres i de les institucions i 
empreses que els influencien. 

PRESENTACIÓ 1

Francesc Figueras i Bellot
President AEIC
Delegació del Vallès

German Palacín Fornons
President COEIC    
Delegació del Vallès
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NOU LOCAL DE LA DELEGACIÓ 
DEL VALLÈS 2

Amb el nou local, els Enginyers In-
dustrials de Catalunya, a través de 
la nostra Delegació fem una aposta 

per “apropar-nos” a la ciutadania, ja que 
s’ubica a peu de carrer i en una zona cèn-
trica de Sabadell i té, a més, la possibilitat 
de donar serveis al col·lectiu però també 
a altres institucions i empreses del Vallès 
ja que hi ha espais per a formacions i con-
ferències i amb la tecnologia necessària. 

La nova ubicació, és una oportunitat per 
fer-nos evidents i que cal aprofitar la situa-
ció per generar sinergies i col·laboracions 
amb institucions de tot tipus: empreses, 

universitats, institucions culturals, etc. per 
‘’progressar’’ en una línia ja oberta els da-
rrers anys.

El nou local es va inaugurar oficialment 
el 19 de desembre amb la presència de 
l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el 
president de l’Associació d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya, Jordi Renom; el 
degà del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya, Josep Canós; el president 
i director general de Caixa d’Enginyers, 
Josep Oriol Sala i Joan Cavallé;  i el pre-
sident i directora de La Mútua dels Engin-
yers, Joan Munt i Susanna Carmona. 
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Un cop  finalitzat el termini de pre-
sentació de candidatures i reunida 
la Junta Electoral el dia 1 de juliol, i 

d’acord amb la convocatòria anunciada en 
la circular del 24 de febrer de 2020, per a 
la renovació de la meitat de la Junta Direc-
tiva de la Delegació del Vallès del Col·le-
gi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
considerant els estatuts del mateix, i exa-
minada l’única candidatura rebuda, es va 
donar per  acceptada aquesta i, d´ acord 
amb l´ article 40 dels  vigents Estatuts, es  
van suspendre les eleccions i donat per  fi-
nalitzat el procés electoral, proclamant-se 
electa l’esmentada candidatura, fornada 
per:

Secretari Pere Figueras i Nart
Vocales: Carles Bericat i López
  Esteve Font i Renom
               Ma. Assumpta Mas i Llobet
  Francesc Mesas i Moreno
                        Emilio Pérez i Pastor

Per tant, la nova Junta Directiva de la De-
legació del Vallès del Col·legi Oficial d’En-
ginyers Industrials de Catalunya queda 
formada pels següents membres:

President:  German Palacin i Fornons
Secretari:   Pere Figueras i Nart
Vocals:       Carles Bericat López
 Esteve Font i Renom
 Miquel Àngel Fos i Vieco
 Rubén Franco i Montero
 Daniel García i Almiñana
 David González i Díez
 Jordi Izard i Granados
 Maria Assumpta Mas i Llobet
 Francesc Meses i Moreno
 Emilio Pérez i Pastor
 Miquel Portell i Tarrés

ELECCIONS 2020 3
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Els presidents de la Delegació, Fran-
cesc Figueras i German Palacín, han 
assistit a les reunions de les Juntes 

Directives de l’Associació i de les Juntes 
de Govern del Col·legi, que es celebren 
mensualment, així com a les reunions del 
Comitè de Gestió i de la Comissió Econò-
mica de l’Associació i el Col·legi a Barce-
lona. Igualment han assistit a les reunions 
de presidents de Demarcació i Delegació 
de l’Associació i del Col·legi convocades 
el 2020. A partir del mes de març i degut 
a la situación sanitària causada pel Co-
vid-19, aquestes reunions es van fer de 
manera telemàtica

El president forma part del Consell Insti-
tucional de la Mútua, òrgan consultiu amb 
rang estatutari, creat el 2016 amb l’objec-
tiu d’assegurar un diàleg amb totes les 
seus on la Mútua és present. 

El president i altres membres de la Dele-
gació han assistit a les Juntes Generals 
Ordinàries i Extraordinàries del Col·legi 
convocades els mesos de juny i desem-
bre, així com a les Juntes de Represen-
tants de l’Associació.

Les Juntes Directives de la Delegació 
de l’Associació i del Col·legi s’han reunit 
mensualment, i també la Comissió Per-
manent, integrada pels presidents i la ge-
rent. S’han celebrat també les dues Jun-
tes Generals de la Delegació, els mesos 
de febrer i octubre, segons el previst als 
Estatuts.

Els presidents o, per delegació, membres 
de les Juntes, han assistit als actes ins-

ACTUACIONS INSTITUCIONALS4
titucionals anuals organitzats per les De-
marcacions de l’Associació i el Col·legi i 
també als organitzats pels altres col·legis 
de la Intercol·legial Tècnica del Vallès, 
com ara:

Premi Catalunya Construcció a la Tra-
jectòria Professional 2020 a Ezequiel 
Bellet, del Col·legi d’Aparelladors

Els presidents, o membres de les Juntes 
han assistit a diferents reunions i actes 
organitzats per entitats vallesanes, entre 
d’altres:

• Reunió amb el Secretario General de 
Indústria del Ministerio de Indústria 
organitzada pel Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 

• Presentació del Festival de Jazz Te-
rrassa 2020

• Presentació temporada Teatre Auditori 
Granollers

• Presentació Temporada Teatre Audito-
ri Sant Cugat del Vallès

• Junta General del CIESC (Consell In-
tersectorial d’Empresaris)

• Junta General Ordinària del Parc Tec-
nològic del Vallès

• iGenium’2020
• Taula participació de l’Arxiu Històric de 

Sabadell. 
• Assemblea plenària de FEM Vallès
• Taula de l’Aigua de l’Ajuntament de 

Sabadell
• Consell General TCIR de l’Ajuntament 

de Rubí
• Comissió Municipal del Patrimoni Ar-

quitectònic i Arqueològic de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès
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• Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Terrassa

• Reunió amb el Regidor d’urbanisme 
de Terrassa

• Sopar de germanor de la Demarcació 
de Lleida

• Premis Mobilicat 2020 de l’AMTU
• Conferència Perspectives econòmi-

ques 2020, organitzada per la Cambra 
de Comerç de Sabadell.

• Jornada “Suport a les PIMEs Indus-
trials per adaptar-se a la Indústria 4.0”, 
organitzada pel Gremi de Fabricants 
de Sabadell

• Reunió de treball del Pacte per la Rein-
dustrialització del Vallès Occidental

• Junta General Ordinària del Parc Tec-
nològic del Vallès

• Comissió Municipal del Patrimoni Ar-
quitectònic i Arqueològic de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès

• Junta General del CIESC
• Taula de Treball de l’Arxiu Històric i els 

Museus Municipals de Sabadell
• Inauguració del local del C/Indústria, 

18 amb Caixa d’Enginyers i la Mútua 
dels Enginyers, amb la presència de 
l’alcaldessa de Sabadell.

ACTE SOCIAL 2020 5
Degut a la sitació de pandemia pro-

vocada per la Covid-19, es va pren-
dre la decisió d’ajornar la celebració 

d’aquest tradicional acte que celebrem 
des de l’any 1.996.
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Des de la Delegació del Vallès parti-
cipem i tenim contactes permanents 
amb les institucions vallesanes i 

ENTITATS I EMPRESA 6
amb el món empresarial i cultural de les 
nostres comarques. A continuació es de-
tallen les activitats de l’any 2020.

6.1 intercol·legial tècnica del Vallès

Creada l’any 2003, està integrada per 
les delegacions territorials dels en-
ginyers industrials, dels arquitectes 

i dels aparelladors. 

Es va crear per promoure activitats con-
juntes per tal d’obtenir una major presèn-
cia, influència i difusió l’àmbit territorial del 
Vallès i ajudar a crear opinió, generar de-
bat, entre d’altres. I també per organitzar 
actes, jornades i activitats d’interès pels 
membres dels tres col·lectius. 

L’any 2020 l’activitat habitual de la inter-
col·legial es va veure molt afectada per la 
situació sanitària, però tot i això, es van 
realitzar 5 reunions de treball.

A finals d’any es va realitzar una enquesta 
al col·lectiu dels 3 col·legis professionals 
per a conèixer en quins cursos estarien 
més interessats. El resultat de l’enquesta 
es mostra a continuació. 

Durant el 2021 es programaran cursos re-
lacionats amb les temàtiques més votades.
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6.2 Convenis Culturals

La Delegació del Vallès dels Enginyers 
Industrials  renovar els convenis culturals 
amb les següents entitats:

• Club de Jazz d’Amics de les Arts i Jo-
ventuts Musicals de Terrassa

• Teatre Auditori de Granollers-Grano-
llers Escena 

• Teatre Auditori de Sant Cugat
• Centre Cultural de Terrassa

Mitjançant aquests acords i convenis els 
associats i col·legiats es van poder bene-
ficiar de descomptes en una sèrie d’es-
pectacles de la programació d’aquestes 
entitats. Degut a la situació viscuda l’any 
2020, el nombre d’espectacles es va veu-
re reduït.
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FORMACIÓ IMPARTIDA I 
ACTIVITATS TÈCNIQUES I 
LÚDIQUES 7

Els cursos de formació programats du-
rant el 2020 han estat:

21 de gener. Elaboració de Projectes 
d’Activitats. 7 alumnes.

3 de febrer. Nou reglament d’Instal·lacions 
Frigorífiques. 3 alumnes

10, 11 i 12 de febrer. Curs Instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum. 
12 alumnes.

4 de març. ISO50001. Sistemes de gestió 
de l’energia. 3 alumnes.

11 de març. Curs: Compensació econòmi-
ca d’excedents amb el nou Decret d’Auto-
consum. 12 alumnes.

12 de març. Gestió pràctica dels residus 
industrials. 17 alumnes.

16 de març. Certificació energètica d’edifi-
cis existents amb CE3X i CE3 Edificis ter-
ciaris.(anul.lat per COVID).

30 de juny. Les APPs del sector de la 
construcció. 5 assistents per part dels 
EIC. Organitzat per la Intercol·legial Tèc-
nica del Vallès.

10 de novembre. Com calcular la com-
pensació d’excedents amb el nou Decret 
d’Autoconsum. 6 alumnes.

18 de novembre. Instal·lacions solars fo-
tovoltaiques. 8 alumnes.

17 de desembre. Gestió pràctica dels resi-
dus industrials. 7 alumnes.

11 80
CURSOS ALUMNES
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NEXE i RELACIONS AMB 
L’ESEIAAT 8

La Delegació del Vallès dels Enginyers 
Industrials de Catalunya i l’Escola Supe-
rior d’Enginyeries Industrials, Aerospa-
cial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
col·laboren per desenvolupar actuacions 
conjuntes en temes d’interès per al desen-
volupament professional dels estudiants 
d’enginyeria.

Durant el 2020 les actuacions que es van 
realitzat van ser:

Febrer/Març - ASSIGNATURA OPTATIVA 
GRAU ENGINYERIA EN TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS“CONEIXEMENT EN-
TORN INDUSTRIAL I EXERCICI PRO-
FESSIONAL”

• Xerrada als estudiants per part de 
Montse Pérez, responsable dels Ser-
veis Ocupacionals dels Enginyers In-
dustrials de Catalunya

• Conferència “Sincrotró Alba. La ciència 
i els enginyers.” A càrrec de l’enginyer 
industrial Carles -Colldelram, Trans-
versal Section Head (Engineering Di-
vision) al Sincrotró Alba, CELLS. 

• 6 de març. Visita a les instal·lacions de 
la Corporació Sanitària Parc Taulí en 
coordinació amb l’ESEIAAT. 15 assis-
tents. El Fòrum de les empreses, anul.
lat pel COVID.





Delegació del Vallès

Indústria 18 
08202 Sabadell
T. 937 255 066
delegaciovalles@eic.cat
Twitter: @EICValles


