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Els enginyers tècnics i de grau denuncien
discriminació en els concursos públics
 Representants de INGITE i METGEC s’han reunit amb l’Ajuntament de
Barcelona per abordar el conflicte sobre una convocatòria de places de tècnic
superior en enginyeria suspesa temporalment
Barcelona, 18 de juny.- L’Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics
d’Espanya (INGITE), juntament amb la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats
en Enginyeria de Catalunya (METGEC), s’han reunit aquest dijous amb
l’Ajuntament de Barcelona per reivindicar els drets dels enginyers graduats i els
enginyers tècnics a accedir a places de concurs públic i ofertes laborals
convocades per l’administració.
El president d’INGITE, José Antonio Galdón, el degà del Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Barcelona i president de METGEC,
Miquel Darnés, i l’assessor jurídic Juan Gracia s’han reunit amb el gerent de
Persones i desenvolupament organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona, Javier
Pascual, per abordar la polèmica sobre la convocatòria de places de tècnic
superior en enginyeria de l’Ajuntament de Barcelona, un concurs d’oposició
publicat el 10 de març que inicialment estava obert a tots els graduats en
enginyeria i que ha estat suspès provisionalment a causa de les al·legacions
presentades per quatre Col·legis professionals d’enginyers de segon cicle,
tradicionalment anomenats “superiors”.
Les agrupacions INGITE i METGEC, que reuneixen més de 300.000 professionals
de l’enginyeria, demanen a l’Ajuntament de Barcelona que reobri el concurs el
més aviat possible ja que, si bé entenen que algunes places específiques del cos
superior de l’Estat estiguin reservades als enginyers de màster, no queda en
absolut justificat que a les places de la categoria del Grup A1, com era el cas de
les ofertades per l’Ajuntament, es discrimini els Enginyers graduats ja que, per
formació i competències, estan perfectament habilitats per desenvolupar les
tasques d’aquests llocs de treball.
La polèmica per la discriminació dels enginyers tècnics i de grau fa anys que dura,
des que es va implantar el Pla Bolonya als estudis d’enginyeria generant confusió

en les titulacions universitàries. L’any 2017 la METGEC ja es va reunir amb
l’aleshores Consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, per
demanar al govern català que les bases de les convocatòries dels processos de
selecció respectessin la llei de funció pública per evitar que excloguessin
indegudament els enginyers graduats i tècnics.
El president d’INGITE, José Antonio Galdón, ha recordat que “quan les
administracions barren el pas als graduats en enginyeria a les convocatòries
de places del Grup A1 estan incomplint la Llei de l’Estat de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic”. Per la seva banda, Miquel Darnés, president de METGEC,
ha explicat que “Espanya representa una anomalia, ja que a la resta d’Europa
no es fa aquesta distinció”, i reclama que es creï un sol nivell d’enginyeria tal
com succeeix a la resta de països europeus.

INGITE
L’Institut de Graduats en Enginyeria i enginyers Tècnics d’Espanya (INGITE)
integra 13 associacions espanyoles que representen les diferents branques de
l’enginyeria tècnica: Aeronàutica, Agrícola, Forestal, industrial, informàtica, Mines,
Navals, Obres públiques, Telecomunicacions i Topògrafs. Actualment representa
a més de 300.000 professionals i estudiants.

METGEC
La Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya
(METGEC) es va fundar el 2018 amb l’objectiu de posar en valor les titulacions
dels enginyers tècnics i de grau i de defensar els interessos comuns de les
professions. Formen la METGEC tretze col·legis de l’àmbit territorial català que
apleguen més de catorze mil col·legiats de les especialitats d’Aeronàutica,
Agrícola, Forestal, Industrial, Informàtica, Mines, Obres Públiques,
Telecomunicacions i Topògrafs.
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