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Us demano, doncs, com sempre faig, que participeu 
en les votacions dels dies 18 i 19 de desembre, sigui 
quin sigui el sentit dels vostres vots, ja que la vostra 
participació és molt important perquè el Col·legi 
segueixi, malgrat les dificultats, avançant cap al futur.  

QÜESTIÓ DE NOMS
El passat mes de juny la Generalitat va estimar el recurs 
de la Federació d’Asociacions d’Enginyers Industrials 
d’Espanya contra l’actual denominació de Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona, que figura als Estatuts —també s’ha hagut 
de modificar el nom del Consell, que feia referència 
als enginyers graduats de la branca industrial. Segons 
exposen, la denominació 
d’Enginyers Graduats pot 
induir a confusió. Com 
a resultat, la conselleria 
de Justícia ens ha 
requerit que posem als 
Estatuts l’anterior nom 
de Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de 
Barcelona, cosa que 
farem. Però, tot i que el canvi obeeix a una exigència legal, 
s’haurà de sotmetre també a votació en la propera Junta 
General Extraordinària de desembre, ja que qualsevol 
canvi estatuari ha de passar per una junta general. Val a 
dir que des del Consell Català i des del Consell General 
s’està estudiant un nom per als col·legis que inclogui els 
graduats, però que no pugui ser objecte de recurs. Però 
una cosa volem deixar clara: mentrestant, mantindrem 
visible com fins ara la nostra marca registrada 
d’ENGINYERS BCN - Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.  l

El 21 de juny de 2013 vaig prendre possessió 
del càrrec de degà amb la il·lusió de treballar 
de valent per aconseguir el Col·legi del 
futur que necessitem. Ara, més de sis anys 
després, la il·lusió continua intacta i, amb 

el bagatge de l’experiència adquirida, m’agradaria poder 
optar a presentar-me a un tercer mandat al davant del 
Col·legi. Un dels motius és que el temps passa volant i no 
crec que amb l’any i mig que queda pugui veure tancats 
molts projectes que estan en marxa i d’altres que ni 
tan sols podran començar abans d’acabar aquest segon 
període. M’agradaria, també, veure materialitzada la 
nostra Visió de ser el col·legi de referència de l’enginyeria 
a Catalunya, cosa que anem pel camí de ser-ho. D’altra 
banda, també hi ha el Consell de Col·legis i la METGEC, 
dels quals soc el president, que tenen projectes en 
defensa de la professió, alguns de llarg recorregut, en 
els quals desitjaria continuar participant. Per tot plegat, 
vull proposar-vos ampliar fins a tres el nombre màxim 
de possibles mandats consecutius en el mateix càrrec, 
tal com diu la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals. Només 
cal adequar-hi l’article 39 dels nostres Estatuts, redactat 
el 1996, que parla de dos mandats de quatre anys.

Així doncs, el 19 de desembre, a banda de la Junta 
General Ordinària d’aprovació del pressupost, se’n 
celebrarà una d’extraordinària per decidir si adaptem els 
Estatuts actuals a l’esmentada llei catalana de col·legis, 
pel que fa al nombre de mandats. Val a dir que, si fem el 
canvi, no serem els únics, ja que per exemple els enginyers 
industrials, els enginyers tècnics d’obres públiques i els 
enginyers tècnics agrícoles, entre molts d’altres, també 
poden fer tres mandats consecutius, i em consta que 
diversos col·legis també estan en procés de fer l’adaptació.

UN TERCER MANDAT

M’AGRADARIA 
EN UN PROPER 
MANDAT ASSOLIR 
ELS REPTES QUE 
TENIM PLANTEJATS

Les plaques fotovoltaiques dalt de la taulada d’un edifici d’habitatges evidencia que l’energia solar guanya 
terreny en l’autoconsum, que és, a la vegada, la clau per fer que augmentin les instal·lacions i l’ús de les 
energies renovables que ens permetran assolir els reptes per tenir un món més sostenible.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

Concert
de Nadal 2019

Concert
de Nadal 2019

17 de desembre de 2019 a les 20.30 h
Les entrades es poden adquirir al web 
www.enginyersbcn.cat/concertnadal2019 
o a la recepció del Col.legi a partir del 18 de novembre.
Preu de l’entrada: 8 €. 
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