COMISSIÓ DELS ENGINYERS INDUSTRIALS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
COMISSIÓ AMPLIADA DE PROFESSIONALS A LES ADMINISTRACIONS.
Presentació
És la comissió formada per un grup de companys i companyes que, a més de compartir
l’experiència de treballar a les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir
un millor servei als companys i a la societat. N’és el president i membre de Junta en Miquel Subirachs.
Les Juntes han aprovat la creació de 4 subcomissions sectorials i 1 subcomissió funcional,
- enginyers a l’Administració Local: Conxita Riasol
- enginyers a la Generalitat de Catalunya: Francesc Romagosa
- enginyers a l’Administració de l’Estat: Lluís Terradas
- enginyers a la Unió Europea: en curs d’incorporació
- de Prospectiva per a Nous Entorns i Perfils professionals: Jordi Mas.
Secretari tècnic: David García.

A partir del mes de maig del 2013 i aprovat per les Juntes s’ha constituït la Comissió Ampliada
formada
per
membres
d’administracions
públiques
designats
per
les
Juntes
col·legials/associatives respectives de (per ordre alfabètic): Actuaris: Júlia Soler; Agrònoms: Joan
Barniol, Arquitectura: Joan Josep Isern; Auditors i Censors Jurats de Comptes: Pere Ruiz, Camins:
Francisco Gutiérrez Fernández, Economistes: Montserrat Casanovas, Forest: Jordi Romà, Mines:
Santiago Santomá, Carlos González Guijo i Pedro de la Coba, Psicòlegs: Ricard Cayuela,
Telecomunicacions: Salvador Ramon, Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local: Petra
Sáiz, Veterinaris: Eduard Torres.

Operativament també es configuren Àrees Temàtiques que potencien la relació amb les demés
Comissions i altres Òrgans col·legials i externs en temes de l’estratègia pròpia de servei (amb
caràcter obert): Relacions amb les Demarcacions: Josep Giné i Francesc Romagosa, Energia: Josep Ma.
Montagut, Medi Ambient: Marta Jubero i Domènec Cucurull, Gestió Empresarial: Olga Tomás,
Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC): Joan Giró, Urbanisme: Josep Bernis, Prevenció de
Riscos Laborals i Viaris: Josep Lluís Pedragosa, Mobilitat i transport: Conxita Riasol, Josep Lluís
Pedragosa, Política Industrial i Innovació: Lluís Gasull, Cultura: Salvador Gómez, Indústries Alimentàries:
Eduard Torres, Organització Industrial: David García, Internacionalització: Jordi Mas i Salvador Gómez,
Acció Professional i Nova Llei de Serveis Professionals: Llum Llosa i Eduard Torres, Formació: Lluís
Cuatrecasas.

S’impulsa i/o es participa en Grups de Treball en base a membres de la Comissió Ampliada i de
les Àrees Temàtiques: En estudi i disseny: GT d’Àfrica: Jordi Mas; i GT d’Índia: Josep Ramon Dueso
i Salvador Gómez; GT de SmartCities: Josep Ma. Montagut, Josep Lluís Pedragosa i Llum Llosa; GT
d’Auditories: Jordi Mas, Pere Ruiz, Eduard Torres i Francesc Romagosa. En funcionament: GT per a la
PRLV: Josep Lluís Pedragosa i Conxita Riasol; GT de Professionals de la Mobilitat i Seguretat viària
(GTPMSV): Josep Lluís Pedragosa i Josep Bernis, Isidre Masalles; GT de la Innovació en la Seguretat
Viària Urbana (GTISVU): Josep Bernis, Joan Josep Isern; GT per al desenvolupament professional a les
Administracions-GTDP: Olga Tomás, Jordi Mas, Lluís Gasull, Conxita Riasol, Francesc Romagosa,
Lluís Terradas, Josep Ma. Montagut, Josep Lluís Pedragosa, David García.

Els dos "Simposi d’enginyers al servei de l’administració local" que es van celebrar els anys 2002 i
2004 van significar per a la Comissió una referència per a orientar el desenvolupament de tasques
de tot tipus que potenciïn l’activitat dels nostres professionals a les administracions públiques.
Constituïm un espai obert de relació i de trobada en el Col·legi/Associació amb l’esperit de servei
als ciutadans i treballem per a millorar la nostra capacitat i qualitat tècnica per a ser efectius a les
demandes que se’ns exigeixen ara i en el futur. El company Josep Ramon Dueso va iniciar l’impuls
de la Comissió en els sentits indicats.
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Missió i objectius
Les noves maneres de fer les coses amb la introducció progressiva de les noves tecnologies i les
tècniques que fomenten la innovació i també en la gestió són els nous reptes i desafiaments que
hem de resoldre amb èxit.
S’han de conèixer i debatre les experiències concretes que ens han de permetre millorar
l’aplicació pràctica dels coneixements professionals en benefici propi, de les administracions
públiques a les que servim i, en definitiva, de tota la societat, tenint com a missió: renovar i
potenciar el paper dels enginyers industrials i dels professionals a les administracions públiques
per al millor servei als ciutadans.
Per això els nostres objectius:
- ser un espai obert de trobada i reflexió per als professionals de les administracions públiques
(europea, estatal, autonòmica i local) amb la finalitat de potenciar els coneixements, l’activitat i les
relacions professionals, també amb tots els altres professionals de les administracions.
- ampliar els nostres coneixements en les tecnologies emergents per a millorar la nostra capacitat
com a tècnics i com a persones, estimulant l’esperit de servei als ciutadans.
- facilitar el reforç dels continguts dels àmbits competencials per tal de potenciar el treball de
qualitat en l’activitat professional i en l’activitat lliure en la relació amb ella.
- constituir un grup de professionals amb el fi de participar en grups de treball (administració,
universitat i exercici lliure) per a elaborar informes i altres tipus de treballs que permetin contribuir
a la formació d’opinions tècniques i/o professionals.
- establir mecanismes de recerca d’informació respecte a l’activitat professional per tal de detectar
necessitats i proposar actuacions per als professionals i per tots aquells que vulguin ingressar,
sobretot per als estudiants d’enginyeria de les universitats, especialment de la UPC.
Línies estratègiques.
I. Renovació i potenciació del paper dels enginyers i professionals a les administracions

públiques: prospectiva de nous perfils professionals i polivalència en les àrees funcionals,
òrgans actius i estructures organitzatives. Auditories tècniques i administratives.
II.
Contribució professional a la millora de les administracions públiques com a factors
de competitivitat de les indústries i de les empreses amb impacte en la societat.
III. Establiment de plataformes com espais de trobada, per a les administracions públiques
i també conjuntament amb altres comissions pròpies i d’altres Col·legis/Associacions, i de
persones, organitzacions i entitats en temes professionals i tècnics.
IV. Actualització de continguts i desplegament d’accions a partir de la “Declaració per a la
millora de les administracions públiques” en Temes Específics (amb caràcter obert de temes i
participants i a l’objecte de proposar els “punts de vista” de la Comissió i, en el seu cas, del
COEIC/AEIC):
-

-

la Transparència i el Bon Govern en el marc de la Governança: Pep Molsosa,
l’Obertura de Dades (OpenData) i el BigData: Conxita Riasol, Xavier Roselló, Francesc Romagosa.
la Gestió del Talent i l’Aprofitament del Capital Intel·lectual: Salvador Gómez.
el Rendiment de Comptes i l’avaluació de les polítiques públiques: Olga Tomàs, Jaume Pera.
l’Auditoria: Jordi Mas, Pere Ruiz, Eduard Torres.
la Millora dels processos i dels sistemes d’informació per a la simplificació administrativa: Francesc
Romagosa, David Garcia,
el Disseny de plans i programes en els seu alineament amb la gestió econòmica i pressupostària i la seva
gestió directiva amb recursos de sistemes d’informació: Olga Tomás.
la Col·laboració público-privada: Carme Deulofeu, Jordi Mas.
La Prevenció i la Seguretat Viaria: Josep Lluís Pedragosa, Conxita Riasol, Xavier Roselló, Josep Bernis.

El perquè dels enginyers i dels professionals tècnics a l’administració pública.
S’estima que els enginyers i els altres professionals de les diferents matèries tècniques tenen un
dels papers amb més potencialitat i capacitat d’adaptació per a desenvolupar llocs de treball i
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liderar càrrecs de responsabilitat tècnica d’ampli abast i màxim nivell, més enllà dels continguts
lligats a l’exercici professional de les tècniques tradicionals de les enginyeries en l’àmbit de
l’administració.
Es pretén relacionar un seguit de criteris que poden configurar arguments a l’hora d’aconseguir
aquest particular objectiu: promocionar la imatge de l’enginyeria industrial en general i d’altres
professionals vinculats a l’administració en una línia estratègica de futur al voltant de la renovació i
potenciació dels seus papers. La relació de criteris a la que fem referència és la següent:








Capacitat de síntesi.
Capacitat de planificació i gestió del coneixement amb resultat de millora del valor afegit dels projectes i actuacions.
Polivalència en diferents àmbits de responsabilitat i de coneixement (criteri especialment atractiu per a tasques de
caire horitzontal/transversal j directiu).
Capacitat i predisposició natural per entendre el funcionament dels sistemes d’informació i de les comunicacions,
també, en la seva vessant d’infraestructures de sistemes i de les instal·lacions, incorporant la visió energètica i les
qüestions lligades al manteniment, la sostenibilitat, l’auditoria i l’avaluació econòmica.
Caràcter pragmàtic, lògic i, també, gens romàntic de la realitat.
Capacitat d’anàlisi i de deducció.
Sentit pràctic i objectiu que ajuda a dissenyar serveis adequats a les necessitats reals, obviant aspectes subjectius
i/o intangibles.

Com a expressió oberta de molts dels criteris anteriors pensem que son vàlids també des de la perspectiva
de la labor tècnica i especialitzada de moltes més àrees professionals a les administracions públiques, per
la qual cosa s’ha constituït la Comissió Ampliada abans indicada.
Tots aquests punts es plantegen, com fins ara, en les diferents activitats previstes en el plans d’actuació
dels propers anys, 2017 i successius.

Activitats realitzades i previstes.
xx.xx.2018
xx.xx.2118
xx.xx.2018
22.11.2117
23.11.2116
10/12/2015
17/11/2015
21.10.2014
18.06.2014
05.05.2014
07.04.2014
19.02.2014
31.01.2014
27.11.2013
15.11.2013
06.11.2013
23.10.2013
25.09.2013
16.09.2013
28.05.2013
24.04.2013
26.11.2012
12.11.2012

Els nous paradigmes per a una seguretat viaria de visió zero.
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (10ena. Edició) – Salvador
Gómez
Una nova visió de les auditories (provisional) – Jordi Mas – Pere Ruíz – Eduard Torres – Francesc Romagosa.
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (9ena. Edició) – Salvador
Gómez
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (8ena. Edició) – Salvador
Gómez
Taula de Debat Coorganitzada amb l'ACCID – David García
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (7ena. Edició) – Salvador
Gómez
Noves tendències en retribució variable: Coorganitzada amb l’ACCID – Josep Conesa – David Garcia.
Noves oportunitats de negoci: Africa, el nou horitzó de desenvolupament (coorganitzat amb ACC1Ó-Departament
d’Empresa i Ocupació-Caixa Enginyers) – Jordi Mas, Carmen González, Xavier Amate i Montserrat Ramírez.
Propostes dels candidats de les formacions polítiques del Parlament de Catalunya a les eleccions europées – Olga
Tomás, Manel Martin i David García.
Workshop sobre La gestió del talent i l’aprofitament del capital intel·lectual (provisional) - Competir compartint i
cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (6ena. Edició) – Salvador Gómez
Taula de Debat sobre el Turisme, motor d’activitat – Salvador Gómez
Morir camí de la feina i la prevenció viària. Els funcionaris i els professionals de la formació viària el mon de la prevenció
de riscos laborals i viaris, la mobilitat i el transport. Josep Lluís Pedragosa.
La comptabilitat de gestió a l’Administració Local (coorganitzat amb ACCID) – Marta Jubero
Línies de futur en el sector del transport. Les modificacions de la LOTT (Llei d'Ordenació del Transport Terrestre)
coorganitzada amb la Comissió de Mobilitat i Transports – Josep Lluís Pedragosa.
Noves oportunitats de negoci: Africa, el nou horitzó de desenvolupament (coorganitzat amb ACC1Ó-Departament
d’Empresa i Ocupació-Caixa Enginyers) – Ajornada al 2014.
La millora de processos per a la simplificació i reducció de costos (coorganitzat amb FOMENT DEL TERBALL) –
Ajornada al 2014 com a Cicle de Debats Empresa i Administració.
La innovació i la vigilància tecnològica (coorganitzat amb la Comissió de Gestió Empresarial) – David Garcia.
Noves tendències en la gestió d’entitats no lucratives (coorganitzat amb l’ACCID i Comissions TIC i Gestió Empresarial)
amb suport de Caixa d’Enginyers – Josep Conesa.
La col·laboració pública-privada. – Jordi Mas i Carme Deulofeu.
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives (5ena. Edició) – Salvador
Gómez.
La gestió del talent i l’aprofitament del capital intel·lectual als 60.
Noves oportunitats de negoci: Africa, el nou horitzó de desenvolupament (coorganitzat amb ACC10 – Departament
d’Empresa i Ocupació)
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10.10.2012
09.05.2012
30/01/2012
24/01/2012
21/11/2011
14/11/2011
08/11/2011
26/09/2011
09/05/2011
14/03/2011
18/10/2010
07/10/2010
08/07/2010
14/06/2010
19/04/2010
01/03/2010
16/11/2009
19/10/2009
08/06/2009
27/04/2009
27/10/2008
06/10/2008
30/06/2008
07/04/2008
19/11/2007
18/06/2007
21/05/2007
23/04/2007
22/01/2007
27/11/2006
17/10/2006
4/10/2006
26/06/2006
15/06/2006
15/05/2006
24/04/2006
20/03/2006
30/01/2006
19/12/2005
19/10/2005
29/09/2005
22/06/2005
06/04/02005
05/10/2004
26/4/2004

22/04/2004
09/12/2003

02/06/2003

17/04/2002

Transparència i bon govern a les administracions.
Noves tendències en Gestió Pública: Responsabilitat Social a les Administracions (coorganitzat amb l’ACCID i
Comissions TIC i Gestió Empresarial)
Open Data a les administracions.
Reptes per al creixement i plenitud personal i professional.
Innovació, eficiència i qualitat a les AAPP. Concentració i integració de serveis administratius de la Generalitat a Girona
en un únic edifici.
Noves tendències en reducció de costos
Estratègies polítiques sobre les administracions públiques. Propostes de les candidatures a les eleccions del 20 de
novembre
Experiències de simplificació de processos a les administracions públiques
Per una millor governança a les administracions
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives, organitzacions productives.
Competitivitat i administracions públiques: perspectives polítiques (5 parlamentàries)
Debat obert per a un manifest per a la millora de les administracions públiques
El transport per cable avui
Competir compartint: la simplificació de processos, l’ús de les TIC i el malbaratament a l’Administració
Per una millora de l'administració i funcions públiques
La llei òmnibus i l’enginyeria industrial
Competitivitat i simplificació a les administracions públiques
Competir compartint (2a part)
Química Verda: Què fem amb els boscos a Catalunya?
Competir compartint (1a part)
La funció pública a Catalunya: impacte i perspectives de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic
Casos i experiències innovadores a les administracions públiques
Els ciutadans davant de la nova llei d’administració electrònica
La interoperabilitat entre les plataformes i l’administració electrònica per a la millora de la relació amb els ciutadans.
La prevenció de riscos, matèria dels enginyers industrials
Reformes a la UE. La gestió de personal
Les relacions laborals a les AA.PP
Tècniques de comunicació i expressió
La gestió digital de documents - paperless office. Marc jurídic i organitzatiu de la factura electrònica
Les competències en els llocs de treball dels enginyers industrials
La responsabilitat tècnica i professional: àmbits competencials i mesures de garantia
La integració de sistemes d’informació corporatius
L’Administració oberta i els serveis als ciutadans
L’enginyeria dels plans d’emergència de l’Administració local
La innovació com a activitat professional dels enginyers industrials
Enginyeria del coneixement per a la gestió i direcció
Presentació del Llibre blanc de la funció pública catalana
La provisió dels llocs de treball i el seu marc de competències a les administracions públiques a Catalunya: una reflexió
operativa des de l’enginyeria industrial
Present i futur de la Seguretat industrial a Catalunya: una reflexió des de l'enginyeria industrial
L'exercici professional de l'enginyer industrial a l'administració en les seves experiències de gestió i direcció
Sortides professionals de l'enginyer industrial a l'Administració
Reptes i oportunitats dels enginyers industrials a les administracions públiques en el segle XXI. Tema de Debat:
Renovació i potenciació del rol de l'enginyer industrial a les administracions públiques.
L'espai Europeu d'Ensenyament Superior (Bolonya)
Reflexió sobre la carrera administrativa del personal al servei de la Generalitat
Reptes i oportunitats dels enginyers industrials a les administracions públiques en el segle XXI. Renovació i potenciació
del rol professional de l'enginyer industrial.
Tema de debat: La innovació com a valor emergent del perfil de l'enginyer industrial i formes d'integració en la seva
activitat professional.
2on Simposi dels enginyers al servei de l’administració local
Reptes i oportunitats dels enginyers industrials a les administracions públiques en el segle XXI. Renovació i potenciació
del rol professional de l'enginyer industrial.
Tema de debat: Com afegir vàlua a les decisions dels equips de govern de les AA.PP. mitjançant la visió i els criteris
professionals dels enginyers industrials.
Reptes i oportunitats dels enginyers industrials a les administracions públiques en el segle XXI. Renovació i potenciació
del rol professional de l'enginyer industrial.
Tema de debat: Les tecnologies de la informació, de les comunicacions i de la gestió dels projectes que impacten
diàriament a la feina i a l'activitat professional.
1er Simposi dels enginyers al servei de l’administració local
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